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Vietines žinios
LAIŠKAS REDAKCIJAI

Gerbiamas Redaktoriau,
Siunčiame 25 dolerių au

ką Jūsų laikraščiui ir dėko
jame už jdėtus straipsnius ir j 
žinutes apie Lituanistinės 
mokyklos balių, kuris sėk
mingai |vyko spalio 19 d.

Su pagarba,
Mintauta* Sodeika,

Lituanistinės Mokyklos 
Tėvų Komiteto pirmininkas

Redakcijos pastaba:

Keleivis, savo puslapiuo
se remdamas Lituanistinę 
ir garsindamas jos rengini, 
nelaukė už tai jokio atlygi
nimo, todėl jos Tėvų komi
teto skilta auka jam via y- 
patingai brangi. Nuošir
džiausias ačiū už tokią neti
kėtą paramą.

Jeigu ir kitos organizaci
jos taip vertintų lietuvišką 
spaudą, daug lengvesnės bū
tų jos dienos.

Minės Keleivio 70 metų 

sukaktį

Vasario 9 d. Keleiviui su
kanka 70 metų. Jo artimųjų 
bičiulių tarpe kilo mintis tą 
sukakti iškilmingai paminė
ti. Tuo reikalu lapkričio 26 
dieną buvo sukviestas susi
rinkimas, | kurj atvyko 14 
asmenų.

Be jokiu ginčų buvo su
tarta minėjimą rengti, ir vi
si susirinkimo dalyviai jeina 
| komitetą, kurio branduolj 
sudaro šie asmenys: pirm. 
Stasys Santvaras, vicepirm. 
Kazys Šimėnas, sekr. Jurgis 
Jasinskas. ižd. Antanas 
Andriulionis, narys spaudos 
reikalam' Jonas Vizbaras.

Minėjimą nutarta rengti 
1975 m. balandžio 27 d.

Sugrįžo iš Lietuvos

Lapkričio 30 d. sugrįžo iš1 
Lietuvos ekskursija, kuriai j 
vadovavo pati Trans-Atlan-į 
tie Travel Service savininkė 
Aldona Adomonienė.

Baliui aukojo:
f

B. Kriščiukaitienė ir J. 
Leščinskienė — po $15.

! E. Cibas, P. Navazelskis 
.ir X.Y — Po $10.

Aukotojams nuoširdžiau
sias ačiū!

Kadangi per du šio vajaus 
mėnesius dar labai mažas 

! aukotojų skaičius teatsilie

pė, tad vajus pratęsiamas 
iki Naujųjų Metų.

Maloniai prašome vhų‘ 
nepagailėti nors ir mažesnės 
aukos.

Aukas galima įteikti val
dybos nariams A. Andriulio-1' 
niui, K. Šimėnui, J. Valiuko-': 
niui arba Keleivyje.

Balfo valdyba Į

BOKIME VISUOMET JAUNI. RYŽTINGI IR KIB

TA! TIKI, KAD MOŠŲ KOVA BUS LAIMĖTA.

STEPONAS KAIRYS

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP. 

144 Milbury St 

WORCESTER. MASS. 

TaL SW 8-2868

Sena* parvirsta ir negir*

Flood Sųuare 
Hardware Co.

jra yienintelė oficiali 
ga Worce*tery, iruri siunčia 
Siuntiniu* tiesiog ii Worcos> >

torio j Lietuvą ir kita* Rusi
jos valdomas sritis- Čia kai-

lietuviškai, patarnau* 
greitai ir sąžiningai.

Siunti&iai aueina greitai is 
tvarkingaL

Čia galima gauti įvairiau* 

•kt importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis karnomis.

Vedėja B. Sviklienė

a. J. ALE&NA 
*28 EAST DROAJiWAT 
SfUJT“ BUSTOM. M A 88. 
TELEFONAS AH 8-4148 

Baajamio Mron Daial 
Popieroa 3i«ncma

Stiklas Lsagama 
Fla-'Uo reikmenų, narna* 

R*lkm»ny<« pltnoboriana 
Viaokto ra<«4t«« *a<tta*

*ooeaea
w Telefoną*: AN 8-2806 1

įZ>r. Jos J. bonovan 
Dr. J. Pašakarnio

ol’TP S DIN 1 S 
OMETR1SIAS

; Valandos:
inun 9 vai rvto iki 5 vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama
447 Bf(OADWAY 

South Boston, Maus

Solistė Birutė Aleksaitė su a- 
kompaniatorium dr. Vyteniu M. 
Vasyiiūnu, atlikę SBLP d-jos 
75 metų šventės meninę progra
mą. Jie dalyvaus ir Vliko seimo 
banketo meninėje programoje 
gruodžio 7 d. vakare Statlerio- 
viešbuty. Ten, be seimo atstovų I 
ir kitų svečių, bus ir kalbės iri 
Simas Kudirka.

Aukos Simo Kudirkos 

Fondui

Antanas Bartašiūnas—$5. 
Dr. Jonas Kuodis — $10. j 
Dalia ir Rymantas Ivaš-,

kos — $25. 5
Aukos pasiųstos per LB

Bostono apygardą.
Aukotojams tariame nuo-;

širdų ačiū.
LB apygardos v-ba

DAUGIAU ŠILIMOS
MAŽIAU IŠLAIDŲ 
JUM NEREIKĖS ŽEMINTI TER- ( 

MOSTATO, JEIGU {RENGSITE

NAUJĄ MODERNIĄ DIDELIO GREIČIO 
SULAIKYMO GALVĄ—MINI DEGIKLI

4

SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE 
šeštadieniais ir sekmadieniais veikia

LIETUVIŠKA UŽKANDINE
NUO 3 VAL POPIET IKI 10 VAL. VAKARO

— SKANI LIETUVIŠKA PICA
— VOKIŠKAS ALUS
— JAUKIAI IšDEKORUOTOS NAUJOS PATALPOS
— LIETUVIŠKAS MALONUS PATARNAVIMAS
— TRIJŲ GENERACIJŲ LIETUVIŠKA MUZIKA

šeštadieniais ir s e k m a d i e a I a i s 

NUO 12:00 VAL. IKI 3:00 VAL.

LIETUVIŠKI PIETOS

(Balandėliai, kugelis, dešros, kopūstai ir kt.) 

Atsilankykite ir būsite maloniai naslebinti!

S.B.L.P. DRAUGUOS VADOVYBE

Pakvieskite šiandien be 
atlyginimo įkainoti. Per 
kelias valandas įrengia, 
mas garo. karšto vandens 
ar šilto oro sistemoje.

TAI ATSAKYMAS { 
ALYVOS TRŪKUMĄ

Daugiau nei 40 metų 

patirtis

Už nusies ne tik jaučiu* 
vedžibja.

Peter Maksvyti*
Carpsater čfc BsSdsr
<9 Chureh Street 

JK. MUtoa,
Atlieku visas pataisymo, 
to ir profektartmo darbas U 
ko ir vidaja, gyvenamu namu ir 
biznio pastatų, pagal Jda* refka- 
laeim^. Saukite visados fld • va-

vakaru
Tefefoaas: 698-8675

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ) 

0PT0METRIST6 
Valandos:

nuo 10 ry*o iki 6 vakaro 
TrečiatLeniais—uždara 

445 BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

Knyga yra geriausias žmogaus drangas

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Fardoodams tiktai vaistas, išpildomo gydytojų rs 

eeptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į Uetuvišks vaiotiaą.
8av. Emanuel L. Rosengard, B. S., Reg. Pharm.

384 W. Broadway, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTONE.

Telefonas AN 8*6626

Nas 9 vaL ryto Iki 8 raL r„ išskyrus šventadienius Ir seksą.

moooonooooooeooeeooooooooooooooeoooo

N & T OIL CO., Ine.
641 E Broadvray So. Boston, Mass. 02127

□ Krosnies aptarnavimas
□ Automatinis ipilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas Šildymo įrengimas

Skambinkite

’268-4662

FORTŪNA FUEL C0.
470 ADAMS ST„ QUINCY 

Boston: 436-1204 S. Shore: 773-4949 
LENGVOS IšSIMOKĖJIMO SĄLYGOS 
Garantuotas alyvos pristatymas

Nerasi medžio be Sakos, o 
žmogau* — be ydos.

i A. J. NAMAKSY i
Insurance

321 Country Club Rd.
> Neirtos Centre, Masu. 02159

Tel. 332-2645
saaaMsoasMiaaaaMiaMisuaaaaaao****

E. KARDEUENCS DAINŲ 

PLOKŠTELE

Keleivio administracijoje 
galima gauti Lietuvos opo* 
ros solistės Elzbietos Karde* 
lienės įdainuotų dainų ir ari* 
jų plokštelę. Kaina $6.00.

Paltu nesiunčiame.

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 raL 

AM 1,430 KC iš WWEL 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur SL, Brockton, Maas. 02402. Tet 586-7209

Laisvės Varpas
LIETUVIŲ RADUO

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD. PREZIDENTAS^

460 West Broadvray, South Boston, Maaa. 02127
Skambinkite 268-2500

v—-

290s- 7^’
nteon tprrt rt

AYEAft

4-year term deposit 
CcrtifiMtcs-SlOOO —s-1—

AYEAft

2/M-y ear tPrrfl
uepo»it $ iooo mUaue

6.8L6'^
1-2'Z-ymr temt depodt 
certificam $10001

AYEAR

54^-5^

AYEAft

SOdaynotiea 
S500 miniu HMM

AYEAR

The Federal regulations ėffecting the'se nevv savingt 
certifieates allow premsture withdrawals on savings 
certificate funds provided rate of interest on amount 
withdrawn is reduced td the passbook rate (554% a year) 
and 90 days interest isforfeiicd.

Bankas atidarytas nuo pirmadienio iki 
penktadienio nuo 9 vaL ryto iki 3:30 
vai. po pietų.

BANKO SKYRIUS

740 Gallivan Boulevard 

Dorchester, Mass. 02122 

Skambinkite 825-9090

Jis atidarytas nuo pirmadienio iki 
penktadienio nuo 10:30 vsL ryte iki 
5:30 vai. vakaro. ŠEŠTADIENIAIS — 
nuo 9 vai. ryto iki 12 vat dienos.

Nuošimčiai priskaitomi nuo įdėjimo 
dienos kas mėnuo.

Pilnas draudimas

Bankas veikia jau 109-tuosius metus

šio banko direktorių taryboje yra 
adv. J. Grigalus.

Reikale su tarnautojais galima susi
kalbėti ir lietuviškai 

Turtas (Assets) yra viri $274,000,000

NR. 4 S

Keleivis
THE TRAVELER: .-t---------------r- LITHUANIAN VVEEKLY

"KeleivHA telefonas AN 8-8071

• >
3*

’
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Uthuanian VVsskly 
(Except for 2 weeks in August)
Pabtiaheč <n So. Boston, M—, 

8iaes r-shruary 9, 1906

KELEIVIS 
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South Boston, Mass, 0819T
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70-TIEJI METAI

ATLAS PARCELS CO.

62 Harrison Street,
Worcester, Mass. 01604 

Tet. 798-3347

Tiesiai ii Worcesterio aiua* 
čiam įvairios siuntinius į Lietu, 
vų ir kitus Rusijos valdomas 
plotas! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinės gamybos medšiagų, ap* 
avo, maisto ir pramouės gami
nių. Turime vietoje įvairių vis. 
tinio gamybos ir importuotų 
prekių ii kitų kraštų visai lo
momis kainomis. Be to, siunčia- 
m* maistų, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes, čia 
sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekoa.

Taipogi tarpiainkaujame per 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save į svečius 
sr nuolatiniam apaigyvenimuL 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sųziningaL Atsilankę įsiti- 
kinaits. Vedėjas A. Schyrinakl

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP* 

AND
TRAVEL INFORMATION

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

IŠ BOSTONO į LIETUVĄ 
ir kitus Rusijos

Pristatymas greitas ir 
garantuotas

Prekės parduodamos nužo* 
mintomis kainomis.
Galima užsisakyti rublių 
certifikatus, automobilius, 
šaldytuvus ir pan.

Naujas vedėjas 

Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vaL ryto iki 5 vai* vak.

o šeštadieniais 
nuo 8 vaL ryto iki 2 vaL p.p. 
Kitomis valandomis pagal

susitarimą telefonu.

389 W. Broadvray 
So. Boston, Mass. 02127 

TaL 268-0066

Trans-Adantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

(STAIGA

Norintiems keliauti į Europą, Pietų Ameriką, Australiją 
ar j bet karį kitą pasaulio kontinentą, pruieisti atosto 
gas Floridoje, sauktose salose kaip Havajuose, Karibuo
se, Bermudoj, aplankyt gimines Lietuvoj 
ar juos pasikviesti į svečiu* — geriau
siai ir greičiausiai patarnaus TRANS • ATLANTIC
TRAVEL SERVICE, čia visų lėktuvų 
bilietai (International and Domestic Air Tickets) 
išrašomi belaukiant — be jokio 
papildomo mokesčio.

Siunčiant pinigus ir siuntinius į Lietuvą sr perkant pre
kes tiems siuntiniams (skarytes, megztinius, įvairias 
medžiagas), sąžiningiausiai patarnauja

Globė Parcel Service, Ine.

r

Vlikas ir Simas Kudirka 
Bostone

Gruodžio 7-S dienomis Bostone posėdžiavo Vyriau-! 
siojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto (Vlko) seimas, ku 
name dalyvavo 38 j| sudarančių sambūrių atstovai. Jo 
posėdžius sekė gana gausus būrys svečių. I Bostoną gruo
džio 6 d. vakare atvyko ir Simas Kudirka kartu su Vliko 
pirmininku dr. Kęstučiu Valiūnu.

Tą vakarą Simas Kudirka buvo Irenos ir Brutenio 
Veltų svečias. Mat. kai Simas Kudirka buvo išduotas so
vietams. Brutenis ir Romas Veitai buvo vieni pačių akty
viausiųjų vadovų visos protesto akcijos ir demon^racijų j 
Bostone. Jie lemiamai parėmė ir A. Rukšėno knygos ”Day 
of Shame“ išleidimą. Tad šia proga šeimininkai buvo su
kvietę ir gana dideli buri asmenų, daugiausia aktyviai da
lyvavusių prieš 4 metus protesto demonstracijų organiza
vime.

Čia Romas Bričkus susirinkusiems parodė ir tų buvu
sių demonstracijų filmą, kuris S. Kudirką labai sujaudino. 
Jis tik kartojo: "Viešpatie, kad aš būčiau tai žinojęs..?*

Savo žodyje S. Kudirka dėkojo už visas pastangas I

\Worce8teris vėl turi 

Maironio parką
Sudegus Worcestery Mai-I 

ronio parto trobesiams, e-i 
nerginga valdyba, Kazio A-J 
domavičiaus vadovaujama, j 
sukruto senųjų pastatų vie- į 
toje partatyti naujus ir dar 
gražesnius. Iš štai gruodžio 
8 d. naujasis pastatas jau 
buvo iškilmingai atidarytas, 
dalyvaujant labai dideliam 
vietos ir iš kitur atvykusių 
fi ečių būiiui.

Badaudami protestuokime 
prieš okupanto brutalumą

Disidentas Vadovas Sevruka* badauja 30 dienų, pro 

testuodama* prieš komunistų vykdomu* žmogau* teisių 

mindžiojimu* Sovietijoje ir okupuotoje Lietuvoje. Prie 

bado streiko prisijungė ir Simas Kudirka. Vlika* kviečia 

visu* laisvojo pasaulio lietuvius, proteestuojant prieš Lie

tuvos okupantą, badauti gruodžio 10 d. ar gruodžio 20 d.

Naujasis pastatas, kuria--
Mirė rašytojas:desne sale. bet ir nemaža į-.’ a *

'vairių patalpų kitiems rei-jz Intuira 
kalams. atsiėjo apie pusę Aaz»i ‘nciura 
miliono dolerių.

i Vyriausias Lietuvos Išlaisvi- 
inimo Komitetas kviečia vi-
; sus lietuvius paremti Vaclo- 
; vą Sevruką ir drauge su juo 
i badauti 1974 m. gruodžio 10

Iš Lietuvos gautomis ži- Tai ™ų laisvųjų
niomis, lapkričio 30 d. Vi). letuv,« Prote:‘as Pn“

šeimininkai veltui vaišino [ P11?^ .mim Ka ys, Rusiją.
alumi, o kitko buvo galima J”?11?1?; Tai P«PĮ’rklauso"iy-. .
gauti už savo pinigus >5“ lal.ka,s Kk?1«s. P°.eta?’ . Tai ha?° .stre,.kas.. P.ne9

® dramaturgas, aktorius ir ii- žmogaus teisių mindžiojimą
Meninę programą atliko « laiką buvęs radiofono Sovietų Saiunįoje, ir didė- 
nno pranešėjas, gerai įnažistai- jančią visokeriopą priespj

J atidarymą atvykusius

I
lOnos Ivaškienės vadovauja-! pranešėjas, gerai paž|sta»- jančią visokeriopą priespau 

i..—-- ___ ; mas visai Lietuvai. : dą Lietuvoje.jam išlaisvinti. Čia jis papasakojo ir kai kurių epizodų iš j SitaiP apeito žmonės Simą Kudirką ir VigUant laivo kapitoną į rni šokėjai, kurie nusipelnė. mas visai nieluvai 
savo kančių dienų, apie kuriuos gal teks dar pakalbėti j W’iiliamą Goetzą, kai jie pasirodė š. m. lapkričio 23 d. Vigilant i griausmingų ovacijų. buvo gimęs
kitą kartą. ’ *«-« «

T. , . Soi'vietų Rusijos disiden-J!S buvo gimęs 1906 m. y ^,^„„„*^0. 
rugsėjo 25 d. Troškūnų vai., ateizm0 Lenin.
Panevėžio apskr. Baigė Pa- do nnive^tete ir Vil- 
nevezjo gMnnraj, rr Vytau- jmonfee;
to Didžiojo universiteto nu- J ininv„-A;n 19 j p?

A. Matjoškos lvdimas. atsilankė Bostono lituanistinėje! Nuotrauka J. Rantelio Į . . . , manitariniu mokslu fakulte- P .ei° latp^rieio> it a. nv - ,. . _ /. ; 1 Žymus visuomenininkas u . moję. Tai ivvko lietuviu le-Toji tnunpa neenage padare mokiniams dr-; : : daUge]io laikraščių uolus Y».geidęs kelis poezi. fcmis ten p'astatvto.je konIv.
deii ir įsiiesana ispudj. Apie tai dar ingiįteks atskirai pa-! .bendradarbis Jonas Vilkai- Jos rinkimus romaną, isgar- čioje. dalyvaujant italų
kalbėti. Čia S. Kudirką atlydėjo ir didžiųjų amerikiečių Aišku, kad š| kartą tiek susirinko dėl to, kad visi narėjo tis po dviejų operacijų buvo j dabar okup. I^etu- soau(įos atstovams. Lietuvos
vietos laikraščių korespondentai ir fotografai. sutikti ir išfrirsti Simą Kudirką. gerokai pasveikęs, bet da- voj^rJ^djaurtą diamą Vin- di,niomatams, kunigams ir

cas Kudirka“, kelis operų kitiems lietuviams,

1 Lapkričio 14 d. atvykęs į

laivo denyje per Kudirkos iškilmingą priėmimą po prieš ketverius « • •
) metus tame pat laive įvykusio Simo tragiško išdavimo sovietaais.' SutikUH

Ryto metą prieš seimo posėdžius S. Kudirka, Vliko į Nuotraukoje, be minėtąją, mąĮyti Robertas BąjfBė, dr. Stasys į iz/ff
pirmininko dr. K. J. Valiūno ir LB apylinkės pirmininko ’ Jasaitis, Dana Jasaitytė, Povi&s tičkus, Jurgis Strazdas ir kiti. J0008 VUk(lui8

Žymus visuomenininkas

Iš lituanistinės mokyklos Simas Kudirka jau turėjo ‘ 
skubėti i Vliko seimo atidarymą Statlerio viešbučio salėje, 
čia jis buvo sutiktas seimo atstovų karštais plojimais.

Banketo programai gražiai vadovavo Mykolas Dnin- bar vėl susirgo ir šiuo metu jj,|jretus jr kūrinių
,ga guli New Yorke ligoninėje

Simas Kudirka, sklandžiai ir planingai kalbėdamas *r y,a britiškoje padėtyje. Antrosios bolševikų oku- New Yorko tarptautini ae- 
; parijo? pradžioje K. In čiūrą rodromą, Sevrukas ji suti- 
1 buvo ištremtas į Sibirą, iš kuriems Darbininko redak- 
kur po daugelio metų grižęs. toriui Pauliui Jurkui. Eltos 
aplinkybių verčiamas, ban- redaktoriui Vliko vicepirmi

ninkui .Tpo^vi Audėnui ir

be jokių užrašų, kėlė komunistinės sistemos niekšybes. • • t f
Rengėjų komiteto pirmininkas Stasys Lūšys, pasvei- reikalą kovoti už žmogaus teises, būtinumą pažinti ne tik torulKlJŪ UŪ18ŪV0 

kinęs seimą, pakvietė Vliko pirmininką dr. Kęstutį Va- Lietuvos ir kitų Pabaltijo tautų priespaudą, bet ir visos v reemihlilen 
liūną atidaryti seimą. t Sovietijos tironiškuosius metodus. Jis dėkojo už susirūpi- reSpUOllKiĮ.

: nimą jo likimu ir Putino Mortuos voco žodžiais šaukė vi-; Prapita o^kmadieni Grai.i Vėsavo poezijoje šiek tiek ™r . . v. , . .
Po sveikinimo žodžio dr. K. \aliūnas pasiūlė seimui gyg gelbėti tėvynėje ir Sibire naikinamus lietuvius. Jo Gijoje buvo balsuojama, ar nuhalbėti "pagal liniją4’. j Kaziui Baciauskui pareiškė, 

raduotoju ;ka.it>a daug kam išspaudė ašarą ir buv o palydėta audringų Gražinti kraštui monarchiia.inkauti bostonieti Edmundą Cibą. jo pav; į kad u« badsusias 30 dienu,
crnca^ieti nrof. Bali Vitkų ir sekretoriais vvorcesteriet| • plojimų garsais.
Vytautą Mari ir bostonietj Joną Vasj. o i redakcijos ko-; 
misiją — Stasį Luš|. Vytautą Izbicką ir Jackų Sondą.

palydėta audringų grąžinti kraštui monarchiją, j Aplamai jo kūryboje vy- t v ;ki ^odž'o 10 d nes 
ar palikti re įpublikinę sam-raudavo patriotiniai moty- {/ diena n-ieS 26 

Vėliau kalbėjo Lietuvių rašytojų d-jos pirm. Leonar- tvarką. ’•< į vai. ir buvo laikomas lietu- Jungtinės T*uto«
! dai- Andriekus, Krikščionis gyvenime redakcijos ir admi- Balsavimuose dalyvavo V^OJO romantizmo atstovu. ^|pn<rqus teisiu ir laisvių

prof. Juozą Brazaitį ir nistracijos vardu prel. Vytautas Balčiūnas. Jis ir Juozas net 92% turėjusių teisę bal-1 A . , . ,. . . deklaracija, kuria Rnvieb}
irmąjį Vliko pirmininką į Vembrė įteikė Simui visus jų leidinius. guoti, iš kurių tik 31.2% AtVy/CSta reZl£l€nU8 Sąjunga akivaizdžiai laužo.

Pagerbus neseniai mirusius 
dr. Balį Matulionį, o taip pat pirmąjį 
prof. Steponą Kairi, nuo kurio mirties gruodžio 16 d. su- • rasKutinis sveiKin 
kanka 10 metų. ilgesne kalba seimą sveikino Simas Ku- ir įteikė dovaną. 
di:ka. Savo kaibą jis baigė kviesdamas visus dirbti vie
ningai. nes tiktai vienybėje glūdi visos politinės veiklos 
galybė.

Po j? seimą sveikino Altos pinu. dr. Kazys Bobelis

Paskutinis sveikino ukrainiečių atstovas Konrad Hu- sisakė už karaliaus Konstan- f n y
tino gr|žimą ir monarchiją J0nū8 R. JurūSŪS

Vienas iš reikšmingiausių šio banketo įvykių buvo ir 68.2% — už dabartinę!
Bostono miesto majoro Simą Kudirką įvertinantis sveiki- respublikinę sstemą. į jo? persekiojimą okupuoto-
nimas ir rastas, kunuo majoras gruodžio 7 dieną paskelbė ................ .............. Į nistinės valdžios Lietuvoje Ievoje.

Prie šio bado stre’ko nuo

Savo hadav’Tnu lis reiškia 
(protestą prieš žmogaus tpi- 
‘ siu paneirima irtpri*»š - -’1—

$*S

Simo Kudirkos diena. Majorą Kevin White atstovavo 
J. Maicinauskaitė. kuri majoro ir savo vardu tarė šiltą

(Akos delegaciją sudarė dr. K. Bobelis, dr. Kazys šid-,žod|.
lauskas ir Teodoras Blinstrubas). PLB vardu Donatas Ša- Banketo meninę programą gražiai atliko solistė Biru-

Rublių certifikatus, automobilius, motociklus šaldytu
vus ir kitus rusiškų p. ekiu užsakymus siųskite savo 
giminėms tik per

Trans-AtlanticTradingCo
(PODAROGIFTS INC. SKYRIUS BOSTONE) 

Darbo valandos: — — — — — 9—5

šeštadieniais 9 — 12 vai.

393 West Broadvray, P.O.B. 116
So. Boston, Maas. 02127 
Telefonas: 266-6764 

Visų skyrių radėja Aldona At

—...........................................................-rnnjjjj,.

tė Aleksaitė, padainavusi 6 dainas. Jai akompanavo dr. 
Vytenis Vasyliūnas.

Antanas škudzinskas. Raštu sveikino diplomatinės į Mykolas Drunga baigiamajame žodyje padėjojo visai 
tarnybos nariai ir kt Į tai didelei armijai žmonių, kurie prisidėjo prie Simo Ku-

• dirkos išlaisvinimo. Banketas dar užtruko gana ilgai, ir 
Pirmame posėdyje buvo išklausyti Vliko taiybos pir- daug kas norėjo paspausti S. Kudirkai ranką. 

mir.ir.ke S’^io žadeikio (dėl ligo, jis neatvyko, praneši- ; posedžiavo 3 komisijos (politinė,
mą perskaitė \. Barelis) valdybos pinu dr. K Vainuto.,imomeninį.finanrfn4ir informacinė).Jassudart povie- 
(betuva urpuuttneje politikoje ir Miko vetkla). v.ce-, .. kkkvienos vliko dide3ni
Pirm. Juigto \alaido (Miksnių konferencija) pranešt-. buvo priimtog kolnigf;ų ir buv0 pavegt0,
mai. pakausimai ir atsakymai. j jau minėtai redakcinei komisijai.

Popietiniame posėdvje vicepirm. Juozas Audėnas’.. Seimas baigtas pirm. dr. K. J Valiūno p«iėkM žo- 
kaibėjo apie Miko intonaciją, vicepirm. Aleksandras ’ komrtetul. dalyviams. Sugiedojus Į

tas. Lituari-tikos instituto prez dr. Jurgis Gimbutas. Ba- 
Kęstutis Miklas. JAV LB vardu apygardos

r

nistinės valdžios Lietuvoje
! persekiotas ir savo kūrybi-1 

Gruodžio 15 d. sueina 10 j niame darbe varžytas rėži- gruodžio 5 d. prisi iungė ir 
metų nuo įžymaus politinio | sierius ir aktorius Jonas Simus Kudirka, kuris, nors 
reikėjo, Lietuvos nepriklau-! Rimgaudas Jurašas gavo ir lankydamas lietuvių kolo- 
somybe* akto pasirašytojo, j leidimą emigruoti ir pra- nijas. badatria iki gruodžio 
Lietuvo* socialdemokratų) džioje atvyksta | Vieną. Kur 10 d. imtinai.
partijos vado prof. Stepono. jįs keliaus toliau, dar neži-j 
Kairio mirties. Tą sukaktį ■ noma.
Keleivyje paminėsime kita
me numery, • • •

Bostone Vliko seimo pro-

Tad visi solidarizuokime 
su iais. iunkimės nrie iu nro-

Jonas R. Jurašas buvo net ^esto, t1? J^daudami bent 
visasąjunginiu mastu išgar- STU°rizio J U d., paremkime 
sėjęs režisieriu-, bet viešu Juos moraliai.

fa lankėsi "Lietuviai Ameri- pareiškimu užprotestavo po- Ka šita žinia nrpąoipk?
ko* Vakaruose“ redaktorius 
ir “Lietuvių Dienų“ leidėja* 
Antanas Skinu*. Jis aplan-

J. Grušo “Barboros Radvi- iki pruodzio 10 dienoj tie 
laitės“ pastatymo dėl c?nzū- kvW»ami badauti gruodžio 
ros kišimosi | jo darbą ir bu- - 20 d’pnn.

kė ir “Keleivio“ redakci ją ir , vo pašalintas iš teatro. Pa-S Vaclovui Sevrukui mate-
turėjo prof o* susitikti su įgaliau po ilgų pastangų jam! ribiniai r>3»-emti badavimo 
daugeliu kitų savo bičiulių. ’ pavyko gauti leidimą išvyk- dienos santaupas siuskime

.................... , , , ..... ••• Jti iš okup. Lietuvos | Vaka--Tautos Fondui adresu:
..............—  ,,---------- -»------------ -- S/,"dir^ ViHn.mokomuni.Ui, no-'Tautos Fondas. 64-14
Vliko finansus ir pagaliau Vytautas Vaitiekūnas aiškiai J Hartfordą. Išvokdama? jis dar nuoširdžiai dėkojo Yli-,rg(|amj ^val-į______ _______________ *56th Road, Maspeth, N. Y.
pavaizdavo dabartinę Lietuvos gyventojų padėti. v*dovaljjam4 Ja,syini™o darbą. domus pietų sritis ir užimti) 11378.

Seimo proga Tautos Fondui, kuns telkia lėšas Vilkui, praeių gavait- Gruodžio 12 d. S. Kudir- Tautos Fondas turės spe-
Vakare 7 va!, buvo banketas Simui Kudirkai ir seime aukojo Ona Ivaškienė $200, So. Bostono Lietuvių Piliečių galį lobai sustiprino puoli- kai rengiama* pagerbimas cialią Senuko sąskaitą ir

Vakselis. Tautos Fondo vicepirm. Zenona? Jūrys ir Tau- Į 
to? Fondo Kanados įgaliotinis Augustinas Kuolas apie

Lietuvos himną, atstovai išskubėjo namo.

atstovams pagerbti. Tokio banketo (dalyvavo apie 400 d-ja ir SLA 328 kuopa po $100. 
asmenų) Bostono lietuviai jau labai seniai nebeturėjo. liko seimo dar teks grįžti vėliau.

mu*. Dėl tu veiksmu žuvo ir JAV senate. Ji* bus pirma* gautas aukas jam įteiks, 
buvo sužeista 4,903 karių, šitaip pagerbta* lietuvis. i (ELTA)

• • * y
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O vis dtlto žia tarybininkai 
mus pralenkė!

•k

Kaip ten kas šiapus ar anapus besamprotautų, vie- 
laip ar kitaip smaigstytų savo politines ir kultūrines gai* 
nes į ateitį ar praeitį, bet vadinamasis "bendravimas st 
kraštu“ vis vien vyksta. Vyksta ne tiktai pasikeitimas eks- 
kursajomis* ar viena kita medžiagine dovanėle, bet spau
doje ir labai gyvas lietuvio su lietuviu ir net brolio su bro
liu ar pusbroliu dialogas.

Dialogas, kuris turėtų išryškinti mūsų pažiūių skirtu 
mus ar panašumus, mūsų argumentų svorį ir. kaip kiek
viename rimtame svarstyme, priartinti mus prie kurio: 
nors vienos priimtinos tiesos ar tegul ir nesuglaudžiami 
nuomonių konstatavimo.

- Ir reikia pasakyti, kad mūsų broliškas pokalbis pei 
Atlantą yra gana tarškus, net nuostabiai žodingas ii* spal
vingas. Tik, deja. šį kartą jau norom nenorom tenka pri
pažinti, kad mūsų tarybiniai broliai šiame dialoge yra 
mus tikrai nepavejamai pralenkę.

Mūsų lietuviškasis giminiškojo pasiūturiavimo žody
nas dėl emigracinių sąlygų ar išradingumo stokos yra vi 
siškai nuskuręs ir toks liesas, kad primena vaiko vebleni
mą. Juk visa, ką mes apie savo brolį tėvynėje tegalime 
pasakyti, tėra: maskolbernis. Kremliaus klapčiukas, ko
munistinė davatka, stribas ir dar vienas kitas tų pačių epi
tetų kilmės darinys. Niekai. Tikra literatūrinio talento 
susną!

pie po 2,500 atomines bom-
1 bas svaidančių įtaisų. į ku- 
i rių tarpą įeina sausumos ra- 
• ketų bazė:, atominėm rake
tom ginkluoti povandeni
niai laivai ir tokias pat bom-: 
•bas nešiojantieji lėktų, ai —Į 
bombonešiai. Be to. tada] 
kiekviena susitariančių ša
lių galės turėti po 1,300 dau

ŽENTĄ TENISONAITE

prie

• JSC
u Sanfe beieškant

(Tęsinys)

VI
Sutartą dieną Antonio su automobiliu laukia mūsų 
viešbučio. Saulės dievas Amon-Ra išklausė mano

daugiagalvių raketų, — to-1 maldos. Nebelyja. O jau Pompejos gatvėse saulė gerokai 
kaitina. Antonio mus globoja savo patarimais. Nuperka 
katalogą ir įspėja vengti oidų. Gal jo globa kiek perdėta, 
bet ji mums praverčia. Jis bent itališkai atbaido nuo mū. 
sų visokio plauko įžūlius pardavėjus.

kių, kur viena raketa iškelia 
kelias atomines bombas, ga- 
’imas nuvairuoti į skirtingus 
taikinius.

Manoma, kad jau daba' 
ovietai turi 2,500 atominėm 

bombom laidvti priemonių 
rš jų esą 2.358 sausumo? ra
ketų bazės ir raketom gink 
’uoti povandeniniai laivai i’ 
apie 140 atitinkamų bombo 
nėšių.

JAV-bės šiuo metu turin 
Hos 2.200 strateginių "mo 
torų“: 1,710 sausumos i 
oovandeninių laivų laidyk- 
ių ir apie 500 atominėm 

bombom skraidinti bombo
nešių.

Atsižvelgiant į sutarta an- 
siginklavimo lubų aukšti, 
nėr 10 metu sovietai turėtu 
savo atominių ginklų kai 
kuria - l ūšis sumažinti, o a- 
merikiečiai padidinti, šiuo

Pompejos griuvėsiuose daug uodų. Baltose gėlytėse, 
kurios labai svaigiai kvepią, dūzgia bitės ir musės. Mus, 
taip atskirai dūlinėjai, (pastebi sargas ir pasiūlo parodyti 
maudykles. Jis turi raktą ir įleidžia ten, kur panr«^>< ' 
ristų grupė nepatenka. "Jie teršia sienas visokiais i*® 
sai?“, rodo jis mums inicialus ir širdeles ant griuvėsių, 
"todėl laikome viską užrakinę“. Jis gana senas. Vilki uni. 
formą ir moka truputį prancūziškai. Aiškiai matyti, kad 
jis nori užsidirbti rankpinigių. Ar jis bijo gidų, ar inspek
torių, bet. praverdamas vartelius, vis gerai apsidairo. Kai 
nieko aplinkui nematyti, kaip vagys smunkame į vidų. 
Taipogi jis mums parodo ir vieną pastatą, kuris nėra par 
minėtas kataloge, būtent, senovės Pompejos "malonumų 
mergaičių namus“. (Nežinau, kokiu terminu reikėtų api
būdinti tos lūšies įrengimą?). Namas tikrai nėra padorus.

ČIA NĖRA JOKIO 
SKALDYMOSI

i

Connecticut LB apygar
dos narių, apylinkių pirmi
ninkų, Pavergtų Tautų ir 
Pabaltiečių komitetų atsto
vų posėdis įvyko lapkričio 
10 dieną New Haveno lietu
vių šv. Kazimiero parapijos 
salėje. Atstovaujamos buvo 
tik New Britain, Bridgeport, 
Stamford ir New Haven a- 
pylinkės. Pranešimus pada
rė apygardos pirmininkas, 
apylinkių pirmininkai ir Ct 
Pabaltiečių komiteto atsto
vas. Apygardos švietimo 
kultūros ir jaunimo reika 
lams atstovų nebuvo.

Tartasis dėl Čiurlionio 
šimtmečio paminėjimo ir Si
mo Kudirkos pasikvietimo 
Paaiškėjo, kad Kudirkos 
reikalu jau rūpinasi "Tėvy 
nės Garsų“ radijo progra 
ma. Sustota ir prie lietuviu 
kalbos kursų Ansonijos a 
merikietiškoj viešojoj gim
nazijoj.

Posėdyje negalėjo daly
Tuos be žodžių suprantamus paveiksliukus ant sienų šian- vautj apygardos valdybo
dien pavadintume pornografija. Matyti, senieji gyven-* 
tojai galvojo kitaip, nes ir pora nedviprasmiškų gatvės

metu sovietai yra gerokai at- kelrodžių akmeny rodo to namo kryptį. Tai mums parodo

narys politiniams reikalams 
dr. H. Lukoševičius ir at
siuntė pirmininkui l?:’k

silikę daugiagalvių raketų j senasis palydovas, patys nebūtume pastebėję. O paveiks- prašydamas jį perskaityti. 
O štai jums tik per trumpą laiką iš "Gimtojo Krašto“.! gamyboje, tai jiems bus leis-' liukai tikrai netinka seselių vienuolių ar jaunų mokselivių ‘ Laiško turinys toks: 

"Kultūros Barų“. "Literatūros ir Meno“ ir dar kelių rimtų jta -į? skaičių padidinti, kad ekskursijoms privilioti. 1
tarybinių laikraščių ir žurnalų surinkti broliškos meilės 5UslI.Wn.tū so JAV. Amen-

’ KODĖL KARTAIS 
NEGAUNAME LAIŠKŲ?

Dažnai Keleivio skaityto
jai skundžiasi dėl blogo 
pašto patarnavimo. O štai ką 
Boston Globė dienraštis 
gruodžio 2 d. praneša iš mū
sų paštininkų "veiklo--*.

Gruodžio 1 d. Newingto- 
ne, Conn., kilo gaisras na
me. kuriame gyvena laiška
nešys. Gaisrą užgesinę *Ug- 
niagesiai ten rado gulybę 
adresatams neįteiktos viso
kių lūšių korespondencijos. 
Daugiausia laikraščių, žur
nalų, brošiūrų, bet buvo ir 
pirmos klasės siuntų — laiš
ku. bankų pranešimų, čekių.

Dalis korespondencijos 
yra apdegusi. Jos jau nebus 
galima adresatams Įteikti.

Kai kurie laiškai yra ra
šyti 1972 m. gruodžio men.

Ta visa korespondencija 
sudaro 40 pėdų ilgio, 10 pė
du pločio ir 4 pėdų aukščio 
krūvą!

Kiek tokiu "sąžiningu“ 
’aiškanešin dirba mūsų paš
tuose. sunku pasakvti. bet 
ių tikrai netrūksta. I ęnauda 
♦epakb'ūva tik patvs didieji 
tinginiai, kurie tiruri net sa
vo nusikalstamo darbo pėd- 
c-Vnę reikiamu laiku sunai
kinti.

žodeliai, skirti lietuviškosios išeivfjos tautinei sąmonei ^o’^^et^afinala11 kltU 

palaikyti, tarybiskumui (diegti ir negęstančiam musų Dė] tokio aritmetinio 
bendros Tėvynės ilgesiui pažadinti: įtarimo, ,paremt0 tik skai.

! čiai?. kai kurie JAV senato- 
Atskalūnai, ,vaduotojai, atplaišos, emigrantiniai n'ai jr ginklavimosi eksper- 

šiukšlės, kosmopolitai, hitleriniai žvėrys, išgamos, fašis- tai reiškia neigiamą nnomo

Į Paskutiniu laiku spaudoje Clevelando su priemies- 
Apžiūrint Pompejos griuvėsius, tikrai stebina tų lai., Pagausėjo straipsnių, kur j čiais gyventojų tautinių ma

lu statyba. Turėjo vandentiekį, ktrio vieno centimetro rašoma apie Bendruomenės Į fumų apvalūs skaičiai yra 
storumo švininiai vamzdžiai išlaikė dviejų tūkstančių me- jęsutanmus ir net skilimus. • tokie: negrų — 323,030, žy- 
tų svorį. M odiniai kanalizacijos vamzdžiai. Marmorinės i/rn-3 J^^GO, italų 62,
vonios, sienos buvo išpuoštos ir apšildomos, nes tarp šie- nrat^mai^ntariami^kafn vi * c?non6 7°^*e'
nn paliktas tarnas šiltam oru, cirkuliuoti. Net ir sauna“ pobūdžio ivykiaL f Lietuviai, kurių yra

' _ r. ’ aP*e 14,000, stovi perkiolik-
Connecticut LB apygar- toje vi<toje. Latvių tžra

5C0, estu — SCO.» « •

nų paliktas tarpas šiltam orui cirkuliuoti. Net ir "sauna
tiniai kraugeriai, žmonės be sąžinės, banditai, imperialis- nę. Sakvsime, nors raketų p“'^s J^ems nebuvo svetima. Maudyklėse garderobo kam-
tų šnipai, imperialistų tarnai, atmatos, valkatos, kapitalis- ar ju pristatymo priemonių karys, kur turėjo stovėti spintelės drabužiams. Toliau
tų batlaižiai, karo kurstytojai, parazitai, klerikalų klap- skaičius yra numatomas ap- krautuvė, vaistinė, teatras, šventyklos, gladiatorių kareL dos vaaldyba drauge su tos j
čiukai, liaudies išdavikai, pamišę rašeivos, reakcionieriai, riboti, bet susitarime visai vinės. Išlikęs duonkepis pečius panašus į žemaičių ūkinin- apygardos apylinkių vado-)
žmogžudžiai, nacionalistiniai triūbočiai, buožių gynėjai, nekalbama apie pačių ato- kų. Virtuvė. Muziejuje keli puošnių baldų egzemplioriai, yais, savo posėdyje 1974 m. 
atžagareiviai, buržuaziniai demagogai, atgyveno?, buržu- .. kombų . .. -
aziniai reakcininkai, hitleriniai žmogėdros, renegatai, Ka,PJTme’ sovietai jau menininkai mokėjo piešti perspektyvą. Tai mums irgi pa- 
parsidavėliai, išsigimėliai, smetonininkai, kvislingai. ka- yra 17and«^& \r5al net 50 rodo saigas, žinome, kad tapyboje perspektyva atsirado 
pitalistų pastumdėliai, paalamėkai, rudosios kirmėlės, hit- tik vėlesniais viduramžiais- dominuoja raudo,
lerio talkininkai, liaudies engėjai, hitlerinės blakės, ser- bikės yra daug maže^’ n0S’juodos ir oker 3PaWos-
gantieji vadavimo haliucinacijomis, kapitalistinės drumz nors jos gal ir taiklesnės. PomDėios griuvėsiai rodo buvus nemaža miesteli „ ■ •
lės, menševikiniai kliedėtojai, naciu išperos, avantiūristai. Be to nežinia ir kiek toji v- - v me. dirbame vieni
kraupūs-banditai, kapitaKstiniai skalikai, dolerių laižyto- daugiagalvė raketa gali tu- Ra^ Akmenų nel^Tv^kSu ^ta^s^^bd 3r
£L^kS‘iniai-fb' komunfetinfa ’^os kir. rėtį,taH!• Ąmerik^aai jau 8 batukais Griui^tai pitnt^j £tažukų,Uriį "d”^StoS-

varpos, vaduotojų šnipai, buržuazinio ragaišio trupiniu dabar apie 1,000 savo rakė- ... . ... r x .. T__ . uuim .
« i • * • -x -♦ • v j v • i • x .• " in rrobn, do?i saulėje ir artėjant sprunka i visas salia.Sargas pasu mas darb-ss ir daugumos ki- tų kalbos ir pareiškimai,rinkėjai, paleistuvių užtarėjai, budeliai kunigo sutanoje, tu didina atominiu gaivu . . į i v « T •• • 'x. J • r i • cT.rinvs tCoKoiifmoefalėyvi moksliniai knisliai kontrrevoliucinės erkės Haičiu, ir neabejotina, kad lenkl» lr kazk« Pakeha nuo “m*a- Lav» > »ko >rapygardų ir apylinkių. Sudarė Leonas Sabaliūnas.

tą pat darys lenktyniaudami įspraudžia į mano delną kelis baltus, lengvus akmenukus. J Taigi prašome pasitai-spaudaiparuose\ incasRas- 
Gal jau bus gana, nes gali pritrūkti ir popieriausTlr sovietai. , Suvenyras. Atąiaveikinant Yyvąs^irgi gerai apsidairęs, įki- ĮVQn-{ii , • tęąis, 350 psl.. kieti virše-

patys galite patikrinti, kad šitas'žodynas yra ne mūsų iš- Taigi, net ir sutarus vadi- ša sargu} į delhą rankpinigius.

--------------r --------- . .... inaKT u 1973 m. JAV-se visokių
paiėtTumą. Geležinė krosnis, skulptūros. Įdomiausia, kad Pompejos Wkncio 10 d New Havene rūjiu degtinės išgerta 402.6

apsvarstę tą faktą, randa, 
kad tokia akcija yra žalinga 
Bendruomenės visumai.

t
Mūsų apygardoje ir apy-' 

linkėse mes gražiai sutaria
me. diibame vieningą darbą

mil. galionu, taigi beveik po 
2 galionu kiekvienam gy
ventojui. z J

Ką tik gavcme
Pasakyta parašyta, Anta

no Smetonos 1935-1940 me-

galvotas, o tikrai mūsų brolių autentiškos kūrybos šedev- namųjų atominio apsigink- 
ras, skrupulingai suklostytas per kelerius metus. lavimo lubu aukštį, ateity

Žinoma, po to mums telieka tik pulti mūsų tarybi-. sovietai gali turėti sprogsta- 
niams broliams ant kaklo, karštai karštai pasibučiuoti ir. mosl*os atominės jėgos per- 
nuoširdžiausiai pripažinti, kad nuo Lietuvos buržuazi- „i.sT?_ ?US?a‘
niai nacionalistinių laikų rupūžės, durniaus ir kiaulės jie
yra padarę milžinišką pažangą.

Ir šioji pažangą tai jau tikrai yra tiktai kovingojo 
komunistinio socializmo nuopelnas!

kančių lokalinių nesusipra- Kai, kaina $10. 
timų ir susiskaldymų neiš-, .. . . ,
pusti, tartum jie butų visuo- • ’
tino pobūdžio. Mes brangi

POMPĖJA

8-tajame amžiuje prieš mūsų erą grupė oskų, gyve- * Įį301^vieningą darbą ir visos
nančių prie Tirėnų jūros, netoli Vezuvijaus, ant lava pa- • ®€n(^ruomenės gerą vardą.

Ar Vladivostoko sasitarimai 
žada „amžini! taiką”?

Pastaruoju metu beveik, cija, kurios artimiausias 
nėra jokio pasaulio vadų: tikras — atominio ginkla- 
susįtikimo, kuriame neaidė-' vimosi apribojimas. Vadina-

turėti galvoie daug kartų; dengto kranto įkūrė kaimą. To kaimo geografinė padėtis 
patikrintą faktą, kad Sovie-j traukė graikų jūreivius ir pirklius. Pompejos vardas yra 
V? taTptaut*n*u sutari graikų kilmės ir kilęs iš žodžio "pempo“, kas reiškia siun
čiu laikosi tik tol. kol jai tai timą, ekspediciją. Be graikų Pompėjoj reiškėsi ir etruskų 
naudinga. įtaka. Po etruskų valdymo periodo, kuris tęsėsi tarp 525

ir 474 metų prieš Kristų, Pompėja vėl pateko į graikų 
valdžią iki penktojo amžiaus pabaigos.

tų magiškasis žodis "taika-*. 
"Taika“ Viduriniuose Ry
tuose, "taika“ Kipre, "tai
ka“ Vietname. "taika-* 
Kambodijoje. na, ir, žino
ma, — "nuoširdžiausias tai
kos troškimas** Amerikos ir 
Sorietų Sąjungos santykiuo
se... O tuo taipu arba visose 
lose srityse jau griaudžia

Pažymėtina, kad jau ir 
dabar sovietų karinėje spau
doje reiškiama abejonių, ar 
tokie susitarimai su "kapi
talistiniais inmerialistais“ 
yra naudingi. -Bet Brežne
vas. aišku, i tokias derybas 
leidosi ne iš taikos meilės, o 
tik siekdamas pratęsti vadi
namąjį "atlvdj“ ir susilaukti 
iš ilgesnės "taikios koegzis
tencijos“ kuo daugiausia e- 
konominės naudos Sovietų 
Sąjungai, kuo didesnio, su
stiprėjimo, kol ateis spren
džiamoji valanda.

Taigi, šis valstybių galvų 
susitarimas dar jokios ”am-

Dr. Henrikas Lukaševičius, 
Apygardos valdybos narys 

politiniams reikalams 
Graudu, kad atsirado ir 

mūsiškių, kuriančių lietuviš
ką Watergate. Mūsų laikas

si, ne panaikinimas, o tiktai 
nužymėjimas lubų aukščio,
Ugi kurio kiekviena šių di
džiųjų valstybių tų atominių 
ginklų galės prisikrauti.
Mat, dabartinėmis aplinky
bėmis toji strateginių gink
lų gamyba galinti vykti bėdinosios taiko?** garantijos

Iš Inpinfjos ir Samnijos atvykę samnitai užbaigė grai
kų ir etruskų nesantaiką, užimdami didelę Kampanijos 
dalį ir šį kraštą piraną kartą sujungdami. Kaip tik tuo lai
ku Pompėja neteko savo graikMko charakterio ir įgauna 
daugiau itališką būdą. Tuo laiku buvo pastatyta dides
nioji miesto dalis. Užbaigiamas trikampis Foram. Įren
giamos pirmos viešos mau<|yklės, kurias vadina stabiškos 
termos, ir atstatoma Apolono šventykla.

Kada prasidėjo sa-mnitų karai, Pompėjai buvo lemta 
patekti į romėnų valdžią, bet ji išsaugojo savo kalbą ir 
autonomiją. 80-taisiais metais prieš Kristų ji pasidaro 
Romos kolonija, kurią vadino Colonia Veneria Comelia 
Pompeii, pagal diktatoriaus ir jo mėgiamos deivės vardą.

galo, ligi abiejų kraštų eko-1 nežada. Be to. jis galės pa-
m _ ____nominio bankroto lenkty-Įvirsti tikra sutartimi tik ki-

aroBinijujioe boniboį ar-! aiaujant. o kai būsią abu Iy. Į tais metai*, kai Brežnevas 
4a dau- tik žvilga parengti'Pai ginkluoti, tai jau bus ir.atsrlankys , Amerika 'r bua

irklai "taikos mylėtojų“ pigu. ir saugu... j padėti parašai. Taip nat dar

Netrukus pasirodo pirmieji tragedijos ženklai 62 m. 
vaeario 5 d. prieš Kristų įvjAsta labai smarkus žemės 
drebėjimas įvairiuose Kampanijos miestuose. Bet paleng
va tie miestai vė) atsistato.

mokyklai ir namams, reda
gavo Antanas Klimas ir Sta
sys Barzdukas, iliustruotas, 
kiekvieno žodžio reikšmė 
paaiškinama sakiniu. Tai 
leidinys, kurio jau seniai rei
kėjo mūzų lituanistinėms 
mokykloms ir šeimoms, ku
rių vaikai jau menkai kalba
lietuviškai. Kiet3i3 virše
liais, kaina $6.

Mano žodynas, Richard
Scarry. daugiau nei 1,400 
spalvotų paveikslų iš Įvai
riausių sričių ir kiekvienas
jų turi lietuvišką ir anglišką 
pavadinimą. Knyga didelio 
formato, stipriai įriškta ir 
labai patraukli mažamečiam 
ir paaugliam. Kaina $5.00.

Kelionė aplink pasauli
Juozo Kaributo kelionių į- 
spūdžiai, 423 p?L. kaina $5.

Paiiurpo mano velnias,
parašė Liudas Dovydėnas, 
7 novelė?, 235 psl., kaina 
minkštais viršeliais $3.50, 
kietais — $4.00.

, su: Jonas Valaitis, 1822 So. Amazonė, džimalaM, ro- 
! 49th Avė.. Cicero. HL 60660. t ™.anas'' Paraf* Jo,e Ęustaaio

ir energija taip reikalingi 
kūrybiniam darbui, o ne ar
dyti tai, kas kuriama ar su
kurta.

Jau ir Simas Kudirka ne 
kartą paminėjo nesutarimus. 
Kaip gera būtų, jei Keleivio 
46 numerio pirmo puslapio 
ketvirtoji eilutė pasitvirtin
tų: Simas Kudirka visus su
jungė...

Albina Lipčienė

NAUJOS ATSIMINIMŲ 
KNYGOS

Praeities apybraižos, 1900-
1950, autorius Jonas Valai, 
tis, 288 p?L, išleido Kazys 
Valaitis, kaina su atsiunti 
mu $5.25. Ji gaunama adre

.. {----------  —r „lUivio dalia. Juozo Kama,: Rivera, vertė P. Gaučys,.355aDri^kl^TmonbXhėt0 abu nXirrin?Ik^X^sSlta nore 79 m‘ n*Pift^° 24 d< K”®**** P&ūjua jaunesny- Snsko 1960-1973 m. atriSii- psįj™™* ^ 00. 
aps^inklavimo lygybei abu sis dviejuose laiškuose Tacišui aprašo tokį dramatišką „imai, 295 dsL. gausiai MWin«s dievas. 11 apsa-

»• samos -varau ne-jkraatai turėtų pasiekti 1985 Kissingeris ir prez. Fordas , J
Vladivostoke įvyko ir metais. Tada JAV ir Sovie- ir labai stengiasi jį palan- pasakojimą.

»- Brežnevo konferen- tų Sąjunga galėtų turėti a- kiai nuteikti

Toafos "taikos** vardu ne
(Bus daugiau)

9

_____ , ___ psl., gausiai , w
iliustruota, kietį viršeliai, kymų, parašė Vladas Mingė- 
kaina $7.00. Išleido Chica- Ia> 246 I»l.,kaina $5.00.
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Rusai okupantai, Salin ii Lietuvos!

BALTARUSIJOS LIETUVIAI 
IR RETOROMANAI

kosi tik retoromaniškai. Kai I
, Lietuvoje caro laikais buvo j 
I draudžiama spauda, retoro-! 
1 manai jau turėjo net savaiti
nius ar mėnesinius laikraš- 

I čius. Paskelbus fetoromanų 
kalbą valstybine, mažytė 
tauta turi visas galimas są
lygas kultūriškai augti.

viršeliais $5, kietais $5.50. mai ir šio kūrybos laikotar- 
j Steponas Kolupaila, para- pio problemas, C. Griceri- 
šė Jurgis Gimbutas ir Juo. čius paruošė išleistų knygų 

Į zas Danys, 464 psl., daug sąrašą. Kaina $10.
Skautų ir skaučių 25 metų tės po 5 bilietus. Pagal tuos’į^^acpį^kieti viršeliai,! TAU, LIETUVA, Stepo.

Bostonas
jubiliejus bilietus bazaro metu buvo 

traukiami laimėjimai.
Didžiausia laimė nusišyp 

sojo Br. Banaičiui — laimė- 
Kiti laimėtojai:

kaina $12.00. (no Kairio,
Kipro Bielinio atsiminimų; na $2.00.

4S0 ysk, kai-

Prof. T. Ivanauskas, kilęs 
iš Baltarusijos TSR. ne vie
tinės reikšmės mokslininkas 
ir būdamas įtakingas, drįso

raščius. ”Aušra“ eina jau 
nuo seniau, o neseniai pasi
rodė „Varsnos“

Imkime kitą mūsų kaimy-virfai pnKestuott prieš nei- krašt _ Kaįiningl.a<|o 
mmąhetonų tautines mažu.. Kaip’jau minžta>
mra altarusijoje. Kai jis v lietuviu Kaliningrado sri- 
kreipen jatitinkamasi jstai- «je jį pasau!inj0 karo 
gas Minske, reikalaudamas '< nabar tlietuviškų mokyklų atida^- He^j atvykėUai po 
mo, jam atsake, kad čia ta- j v j j r
vo asmeniškas išsigalvoji.
mas-*. Vyko Baltarusijos lie’ Į Pagal to paties drg. Adlio 
tuvių delegacijos tuo pačiu. duomenis (Mokslas ir gyve- 
reikalu su pareiškimais. ku-» nimas, ten pat) Kaliningra 
riuose būdavo iki 2,000 pa- do srityje dabar gyvena 
rašų. Joms atsakymas jau ■ 25,000 lietuvių. Kokias Be
buvo kitoks: ”Dėl saujelės tuviškas įstaigas jie turi?

_1.1..__ Iztlrsii liasfiiMTialnv

Bostono Baltijos ir Žalgi-

JOS lietuviai ir Šveicarijos t1?*,81??? K!uod“° J. Baliukonis ištraukė lėks.
retoromainai? Ir vienų, iri į? , 1: , PaPl*Į „ čių komplektų, N. Walers— 
kitų yra nedaug. Bet tuo tar-Lietuvių Piliečių ” >*
pu kai vieni (retoromanail ■ c"'^s J" .aa^s.° saleje. 
laisvės sąlygose išaugo per k'.a °"lal.kplečiame skau- 
100 metu nuo 31 iki 49 tūks. tevel,u.sBostono '?su°: 
tančiu. kiti (Baltanisiios ™en« PJ?detl
TSR lietuviai) tautiškai dis- g™?* sukakt:>lr at;llan- 
kriminuojami. greitai tiroo - 1 mus,l sueigoje.
— nuo 50 iki 30 tūkstančiu,
per pastaruosius nepilnus 30<
metų.

Kodėl užsimanyta Balta-

Tuntų vadovybės 

Serga bostoniečiai

Bulovą laikrodį, Z. Merkevi
čius — Polaroid kamerą, 
Ch. Picard — 100 galionų 
aliejaus, V. Shimkus—elek
trinį Įrankį skardinėms ati
daryti, L. Lendraitis—kris 
talinį punšui komplektą. A. 
G. Antanėlis — megztinį 
apsiaustą. A. M. Primenitta 
— keramikos kalėdinę eg-

Chieagos istorija, parašė 
Aleksas Ambrozė, 664 psl.,

kai
lio,

gausiai iliustruota, 
na kietais viršeliais 
minkštais — $8 .•

Amerikos lietuvių istorija,
redagavo dr. A. Kučas, 639

tomai (Dienojant, Penk
tieji metai. Gana to jungo).
Kaina $9.00.

Balys Sruoga mūsų atsi
minimuose, spaudai paruo
šė dr. Vanda Sruogienė, 600 
psl., daug iliustracijų. Kny
goje rašo apie 70 asmenų. Ps**» kaina $10.00. 
kaina $10.00. Į Napoleonas, Baltija,

Antano Skėmo, raiti; I to.| Pfe.) ln5a?
mas (Nuodėguliai ir kibirkš. i.al”*.^ l?’
tys, Šventoji Inga, Čelesta,

/

lietuvių mes mokyklų neati 
darysime“.

Kiek dabar yra Baltarusi
joje lietuviu? Po karo jų li
ko mažiausia 50 tūkstančių. 
Dėl nepalankių gyvenimo 
sąlygų jų skaičius dabar su- 
mažėjęs, bet ne tiek, kiek 
rodo vietinė statistika. Pa
gal 1959 metų gyventojų su
rašymo duomenis Baltarusi
jos TSR-»je nerasta nei vie
no lietuvio (?!). Tik dabar 
„Mokslas ir gyvenimas“ at
rado jų tuomet buvus 8.4

Ogi jokių. Jokių lietuviškų 
mokyklų, jokių kultūrinių j- 
staigų. Prieš kiek laiko švie
timo ministras Gedvilas pri
vačiai skundėsi: „Daug dė
jau pastangų atidaryti lietu
viškas mokyklas Kaliningra-

• lutę, A. J. Young — elektri
mcii/vi HofiMzinc I ^au sa vaite, kaip nį maišvtuvą. G. Fhvever —
™SU°S lietuvius nutautinti. I namje serga Elena Santva- $20 vertės nietu bilietą St
Kodėl neleista jiems gyven-į n-pnp vnriai ?ai tPks frulti ;»• T v- 1 i L?- • •
ti ir likti lietuviais toie že-J”? - g I TrePenskis — elektrini virti ir įiKti neiUMais toje ze-} ligOninę. ’ t ė laikrodi,

rela^'buvo 16

paguldytas South Shore Ii-’ 
goninėje So. We.vmouth. Po 
kelių dienų jis tikisi grįžti 
namo.

Linkime ligoniams grei
čiau pasveikti.

ir kiti mokslininkai renka
žinias apie buvusio Vilniaus 
krašto tarmes (Zietelos, 
Lazdūnų ir kitas). Renka 
dėl to, kad jos miršta. O ko
dėl jos negalėtų gyventi? 
Steigiami rezervatai retu 
paukščių ir gyvulių veislei 
išlaikyti. Kodėl negalėtų bū-

Bazaras davė apie $7,000- 
$8.000 pelno. Tai žymiai 
daugiau, negu duodavo ban
ketai.

Tokių rezultatų buvo pa
siekta dėl to, kad daug orga
nizacijų ir pavienių asmenų 
šiam bazarui gausiai auko-

do srityje, bet nieko iš to į ti toks rezervatas " Zietelos j Ilgametė Keleivio skaity- jo vertingų daiktų, o taip 
neišėjo*-. ' | lietuviams išlaikyti ? Vieno j to ja Marcelė Wadels (buvu- pat prie jo surengimo prisi-

Ta pati padėtis yra Latvi- j tik reikia — lietuviškos mo- si Dilienė) 79 m. amžiaus.
joje. kur pagal 1970 m. gy-Į kyklos. ir lietuvybė ten be- gyv. 507 E 5th St., So. Bos- 
ventoių surašymo duomenis! matant būtų atgijusi. tone. sunegalavusi gruodžio 
gyvena 40,000 lietuvių. Čia! Bet, matyti yra kažkas 4 d* Carney ligo-
iugi jokių lietuviškų mokyk-į fe*, jaučia matydama. Hetu’ ninėie- Jos kambarys yra
lų ir jokių kultūrinių įstaigų.J vi„ mirimą, o ne ju atviiima. Piktame aukšte nr. 510. 

raao jų tuomet ouvus 0.4 mApįnf„ r V{ro-įe atidarvti 11. ». • -u J ,
VCTtaas1O1972°mIaS2 nr)" bent lietuvKk’ klubą’ kul'l*«)•» i jo, ,iw<XtojwPAVYKĘ BAZARAS 
vemmas. 1972 m. 2 nr.). netuVjaj galėtu poilsio metu)

susirinkti ir kultūringai pra-; zg\
leisti laiką. Leidimas atida-'i
ryti tokį klubą negautas.! WORCE3TER, MASS,

Vadelienė ligoninėje

Balta drobulė ir K. Ostraus
ko pastabos) 500 -p-l.. ir II 
tomas (Julijana. Živilė, Pa
budimas. Vienas ir kiti. Žva
kidė, Kalėdų vaizdelis, Ata. 
raxia), 440 psl., kaina po 
$6.00.

Dialogas su kraštu, Aki 
mirksnių kronikos, antrs 
knyga, parašė Bronys Raila,

Radvila Perkūnas, istori
nė pjesė, parašė Balys Sruo
ga. 130 psl., kaina $4.00. 
Amerikos Lietuvių Taryba, 

30 metų Lietuvos laisvės ko
voje (1940-1970), parašėAbi knygos gražiai jrištoa.!^

-i-—* «k„ tomu kartu Leonai da., Simutis, daug i-Perkant abu 
kaina tik $11.00.

LIETUVIU LITERATO. 
RA SVETUR, 697 psl. Joje 
rašo A. Vaičiulaitis apie po
eziją. K. Keblys apie roma
ną. R.šilbajori. apie novelę, 
S. Santvaras apie dramatur-

liustracijų. 500 psl., kainą 
$10.00. ‘ į

Lietuvių išeivija Amerikos 
parašė Stasys Michelsonaą 
gausiai iliustruota, 500 palą 
kaina $4.00. *

Karūna, istorinė trilogija- 
poema iš Mindaugo epochos

giją, V. Kulbokas apie kriti- 1237-1268. parašė Anatolį- 
ką, J- Girnius meta žvilga--jus Kairys, 318 psl.. kieti 
nį į visą tą literatūrą apla-' viršeliai, kaina $6.50.

IEŠKODAMI DOVANU SAVO ARTIMIESIEM^ 

ATSIMINKITE KELEIVI. JO METINE PRENUMERA
TA BUS GERIAUSIA DOVANA.

Pa^al tuos pačius „Mokslo 
lr gyvenimo** duomenis Uk
rainos TSR-je 1970 m. lietu
vių buvo 10.7 tūkstančio, o 
Baltarusijos respufolikpje —
«t8.1 tūkst (Straipsnio 3u-i^įkykl‘" 'Ryg^'^d^ne 
tonus Adlys). Įdomu paste
bėti, kad drg. Adlys Ukrai
noje rado daugiau lietuvių, 
negu Baltarusijoje.

Kiek iš tikruiu dabar vra W,' Vant ‘vaMKri. rio Įkaitas D^ninki'™“’r ”nkdart>iais- Sta” . JJ^Tab^dėkino^ri:

Baltarusijos TSR-je lietu- mus skriaustų tikrieji broliai Mažeika, sulaukęs 75 metui p Pv • * • - n • * v *^a-*viu. nežinome. Paįl neofi-į latviai? Aišku, kad direkty? amžiaus.’ S prie baza^^ki"
dali^ apskaičiavimus ju tu-j vos ema iš kitur. | VeBonis priklausė Lietu-į pasiųstPos dėjimų' knygų- mo. Parapijieti,
rėtų būti apie 30.000. J Lygiai kaip ir Baltarusi- vių Piliečių klubui, SLA 57? J

Ar lietuvių ’ saujelė turi j| jo# lietuvių persekiojimas kuopai, Sandaros 16 kuopai!
yra diriguojamas iš aukš- ir kitoms senųjų lietuvių or-

dėjo ir darbu.
Parapijai pinigai labai

reikalingi bažnyčios, mo
kyklos ir kitiem remontam 
ir pertvarkvmam.

Buvo tokių lietuvių, kurie 
bazaro neparėmė, bet užtat 
atsirado nemažai kitatau- 

i čių. kurie uoliai platino bi-
Šv. Petro parapija Bosto- lietus ir daug išpirko įvairių 

ne kasmet ruošdavo parapi- daiktų. Jie labai stebėjosi, 
jiečių banketą. Šiemet kie- kad čia taip pigiai galima į-. 
bonas kun. A. Baltrušūnas sigyti vertingų dalykų, o y-l

„Balys Sruoga 
mūsų atsiminimuose*'

teisės turėti mokyklas, ku

Tuo tarpu prieš karą Latvi-} ' i _ .. , -; , : i
joje veikė tokios lietuviškos Mirė Domininką. MeŽeik. i8”?8"? fe* -° .<,OT"eJ°SI ’vaT"’ ra"k:l

•• i ne banketą. Jis jvyko lapkri- daibiu stalu, kuris greitai
mokykla (gimnazija), 2 mo/ Gruodžio 1 d. Matulaičio i 7° 10 d/ P'Įie«ų ištuštėjo. Nors tam stalui ir :
kyklos 4 klasių ir viena 7 poilsio namuose, Putname, P»ta|iose, kur abi sa- palyginamai nedaug moterų . 
klasių, o provincijoje 13 mo- Conn., mirė buvęs mūsų ko- ’?s b«vo pilnos stalų siuvai- savo darbelius suaukojo, bet 
kyklų 4 ir 7 klasių. Negi da- lonijos naiys ir sensa Kelei-I fe n.n„, !

K#

riose jų vaikai būtu mokomi j jjau> o ne vien Minsko vai- ganizacijoms, kurios vėliau į 
gimtąja kalba. Paptomej džio* darbas. ! likvidavosi. Visą laiką‘jis

Kaip reikėtų tvarkyti kai-1 turėjo Ward gatvėje savo 
bų reikalus daugiatautėse' kiupyklą.

nuošaly Tarybų Sąjungos 
konstituciją, kuri šia teise 
garantuoja. Pasvarstykime 
klausima kitu atžvilgiu, bū-i

valstybėse (Tarybų Sųjungaį D. Mažeika niekad neini

klausimas sprendžiamas ki. 
tose šalyse.

Imkime pirmiausia kai-

?.Ui'n a yr? (,au^ata,įtė . valstybė).;įėjo išmesti vieną kitą dole-i 
S’ gė’-rtyti šveicanjos pa- d Lietuvos Wwtolmo reika-l

vyzdys. Visiems gerai žino
ma, kad Šveicarijoje gyvena 
trys tautos ir yra trys oficia-

mynine komunistine valrtv-!Jios (valstybinės) kalbos: 
bę Lenkija. Pagal oficialius! vokiečių, prancūzų ir italų. 
Lenkijos duomenis Seinų- Bet vargu, ar daugiau kas 
Suvalkų krašte gyvena 6‘žino, kad Šveicarijoje gyve- 
tūkstančiai lietuviu (iš tik-Ina dar ketvirtoji tauta — 
rojų ju ten yra daugiau). To Į retoromanai, kurios kalba 
krašto lietuviai turi pilna vi-J neseniai. 1937 m., pripažin- 
durine mokvkla Punske ir | ta irgi valstybine. Vadina-i, 
keliolika aštuonmečiu bei • Šveicarijoje yra 4 valstybi- 
pradiniu mokvklu (visuose! nės kalbos.
lietuviškuose kaimuose vei- O kas tie retoromanai. ir 
kia tik lietuviškos mokvk- kiek jų Šveicarijoje yra? 
los). Seinuose veikia lietu- Retoromanai yra keltu gi- 
vių visuomeninė kultūrinė minės tauta, kuri prieš 2000

metų buvo Romos užkariau
ta. vėliau ggermanizuota ar 
suitalinta. Bet dalis ju da
bar gyvena Šveicarijoie, 

lietuviškos bibliotekos-kai-' Grisonų kantone, sudaryda-

draugija, Punske — dainų 
bei šokių ansamblis. Kai ku. 
rie kaimai turi savo chorus, 
prie mokyklų kaimuose vra

tykios. Kiek iš viso lenkto
je yra lietuvių (ju vra Var
šuvoje. Vroclave ir kituose 
miestuose), tikrai nežinome.

mi gerą trečdalį visų (137, 
000) to kantono gyventojų. 
Retoromanu buvo: 1870 m. 
— 31.000,1880 m.—38.705.

VERTING1A US1 OS KALĖDINĖS 

DOVANOS

KNYGA YRA GERIAUSIAS ŽMOGAUS DRAU
GAS, VERTINGIAUSIA DOVANA.

KELEIVY GALIMA GAUTI DAUG {DOMIU IR 
NAUJAUSIU LIETUVIŠKŲ KNYGŲ-

lams ir savo namuose buvo| Kalėdinėm* dovanoms jų siūlome pasirinkti iš čia 
priglaudęs nevieną naująjį | tpaiudįnamo sąrašo. Tos knygos visos gražiai išleistos,

Į kiekviena savaip įdomi. Knygos mėgėjas, gavęs tokia do
vaną, tikrai nepaprastai džiaugsis. Be to, atsiminkite, kad 
dovanodami knygą tuo pačiu remiate lietuviškąją išeivi, 
jos raitiją ir jos kūrėjus.

Adomas Galdikas, apie Fondas. Čia surinkti kone 
iai . 150 dailininko Adomo Gal-. visi mūsų literatūros pradi

Tau riTPii ilsėtis šios šalie J diko spalvotų reprodukcijų ninkai. su jų kūrybos pavyz- 
Pr nespalvotų paveikslų, su j džiais, bei mūsų periodinės 

enie,e’e- 1 Charlottc Willard studija' spaudos kūrėjai.
anglų kalba apie šio mūsų; „SAULES ŠERMENYS** 
įžymiojo dailininko kūrybą Tai visai neseniai išleistas 

ir humoristinės poezijos rin- 
Antano Gustaičio satyrinės 
kinys. įdomiai ir gausiai 
iliustruotas dailininko Vik
toro Vizgirdos- Didelio for.

ateivi, net ir šeimas
Palaidotas gruodžio 3 d.

Hope Cementarv Worce?te- 
rv. Paliko liūdinčią žmona 
Elzbietą Šimkutę - Mažei
kiene.

Mielas biruli, lai bū”n

J. Krasinskas 

EASTON, PA.

I

ir Waldemar George A. Gal-
Lietuvių klubo susirinkimas diko biografija. Knyga yra 

; 171 didelio formato pusla- 
Spalio 27 d. buvo Lietu-į pių, brangus kultūrinis tur-

vių piįi®«ų klubo susirinki-j jr vertinga dovana ................
mas. Atsilankė labai mažai |ietuviuj ir kitataučiui. Kai-'™10.’ drobin,la; v,Jselia,> la- 
nanų, niekas nenon eitii |, na ,16 00 su juntinlu_|bai tinka Kalėdų davanoms. 
valdybą, nes klubo lietis «1630 Gyvenantieji Massa. Ka'na $7;°°

Tai didis paminklas didžiam žmogui, — poetui, dra
maturgui, lietuviškojo teatro kūlėjui, profesoriui ir kanki
niui, kuris spalvingai įsiamžino atgimusios Lietuvos kul
tūriniame gyvenime ir po gaivių menininko džiaugsmo 
akimirkų, sielvarto valandų ir sunkių kovos ir kančių me
tų nepalaužta dvasia vėl grįžo į tėvynės žaliąją velėną, 
savo tautai palikęs neišdylantį kūrėjo Žodį.

Šioje 600 puslapių liuksusiniai išleistoje ir iliustruo
toje knygoje apie Balį Sruogą rašo apie 70 jį įvairiais lai
kais ir įvairiose aplinkybėse artimai pažinusių asmenų, 
atkurdami nepaprastai gyvą ir reljefingą žmogaus ir kū
rėjo atvaizdą.

Veikalą paruošė 9paudai ir išleido velionio žmona 
dr. Vanda Sruogienė. Apipavidalino dail. Algirdas Ku- 
rauskas. 1974 m. spaudė Morkūno spaustuvė. Kaina $10.

Knygą galima gauti ir Keleivio administracijoje.

A****************************************************

labai sunki, galima sakyti. jchusetts valstijoje da? pri- 
yra likvidacijos kelyje. ,moka 3</l tax _ 48 

Jei ne Šliogeriu seimą, tai i centus.
Prie anų 6.000 pridėkime: 1930 m. -44,200 ir 1950 m. b'sH^"Ž! i -„ • r. H
dar 6.000. Beveik visur, kur! - «.862. Ppr pastaruosius. . fe”’1
h'etuviai Lenkijoie «wena?20 metu ju kasmet priaug. ' asmen™. Ahrirdas Slioee- -b: 1/° • (N -^t> yd°iišeaisėjusiu akimirkų II da-’f
veiki. lietuviu visuomeninės dayo vidutiniškai 460 žmo- ifeoS’UtS.S J

k^skLftvkfe1' Siifent džios ’mokvkla's0 kuriS Pyv Tikėsime, kad naujoji vai- $10.00. Tai pirmojTdaliske- įdomios studijos apie poetus
^ta ^riv^la, Sriu vesnėse klasėse mokoma" ££ Sim^mfe™8"* Lietuvių literato- Leoną ir Joną Ą,s^

Voivia nomnUo dauiriau vokiškai h$»t nir- Xell9- ^dūKime sėkmes. ros istorijos, kūną autoriui j Jh. P81-. Kain» ikarnos pamokos. Lankuos uaupau voki. kai, het pir ll užrakė nara<vti TjAtuviu kaip ir I dalies — minkštais 5,
lietuviai leidžia net du laik- mns trejus metus vaikai mo- Senas kh»hieti« uzsaKe parasyn ueinvių ai

Paguoda, akimirkų kro
nikos 4, I dalis, parašė Bro
nys Raila. 428 psl., kaina., 
minkštais viršeliais $5.00, ({ 
kietais — $5.50.

Paguoda, Bronio Railos

ILGIAUSIAI IŠLIEKANTI DOVANA!

S2SS0

KalMi/ dovanoms išleidžiama daug pinigų mažaverčiams daiktams, 
o kod*l nepasirinkti niekada aavo vertės neprarandanSiy dovanų?
• LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA, 3« tomai (tioo dienos

vert* apls SSOOOO) parduodama tik už............................. S2MS0
• VINCO KRĖVĖS RASTAI, S tomai (Mos dienos vert*

apie SSOOO) parduodama tik už .................................
• MOŠŲ LIETUVA, 4 tomai (žios dienos vert* S100.00)

parduodama tik už ....................................................................... S4Z00
• ENCYCLOPEDIA LITUANICA (Lituanistin* Enciklo

pedija angly kalba). * temai (tios dienos vert* $200.00) 
parduodama tik už .............................................................. .. *120.00

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA
3SS W. Broadway, P. O. Sox bo, So. Boston, Maso. 02127, U. S. A. 
Telefonai: darbo metu (S17) 2*0-7730, vakarais (S17) 2*2-27** 

<<#♦♦*** ♦***************<. ****************************
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— Maiki. ar tu klausaisi > reikėtų. Bet Keleivis

bosinę Chicagoje, paaidžiau’ 
gė, kad pavyko surasti per 
20 stipendfjų Pietų Ameri
kos lietuviams jaunuoliams 

JAV Lietuvių Kongreso ‘ sario mėnesMUA nuo kovo tęsti mokslą. Savo kelionę 
. mėnesio kasdien duos lietu- jis nukreipė i Vokietiją, kur,

. vilką pusvalandžio progra- gavo iš vokiečių katalikų; 
«Ukmimrni kurioje bus naujienos, vyskupų ir parapijų užtikri-jsu.

bus atžymėtas, išleidžiant a?®e

Altos informacijos Teises patarimai
Advolulč dr. M. šveikauskienė sutiko atsa
kyti j Keleivio skaitytoją Uaoataaąa tetoša 
reikalais. Tie klsuoiseai tori bfttl bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus Ir at
sakymas spaasdiaatoto šiame įkyriąją, 
i miške i^kie psžvjaėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.

istorinės, pendiju lietuviškojo jauni-,
tonATS, ** mo 8tudijom3'

pakaitų ir svambesnių kai- j JAV kon<r«a. priei
AurtraBjo, iyri

Juozas Prunskis. skirtomis sumomis, jau nuo Illinois atstovas JAV kon-
! 1953 m. duoda 13 kalbų grėsė F. Annunzio pasakė 
. prųgpamą Sovietų Sąjungos kalbą atstovų rūmuose, pri- 
i žmonėms, Memet pirmą mindamas priverstiną, ne- 

_ a • 1 TT r, I karią Liberty radijas auto- teisėtą Baltijos valstybių o-
Senatonus Charles H. Per- gguna lėšų lietu- kupaciją ir išreikšdamas pa-

cy. 6. Kudirkos į Chicagą viškontoDrogrąmoms. si piktinimą, kad Australija
atsilankymo proga, atsiuntė; Bųs’pnSSos nrogramos ir N. Zelandija ”savo oficia- 
jam sveikinimo telegramą♦ ir jjgįį kalbomis kai liais veiksmais davė palai-
2S, senatorių vardu. Visi | gayfy pr^i įeš- minima tiems brutaliems
tie 22 senatoriai buvo pasi- Į tome programoms pa. plėšikiškiems veiksmams/
rošę rezoliuciją, raginančią yyjįįj jr patalkį) tanauuto- priimdamos Kremliaus lini-'. kaitą paaiškinti, ką iš esmės!
isl-aisvmti Simą Kudirką. !jų. - . ją, kad Balti jos valstybės y- i tas "trus,, reiškia. Cis ma-

Telegramoje šen. Percy j ra Sovietų imperijos dalis, nome, kad jeigu tas "trust“
sako; j n. Griaudijos opozicijos ir užmiršdamos šių heroiškų yra geras dalykas, gal gali-

22 senatorių sveikinimas 

Simui Kudirkai

"Taip pat noriu pasvei-j

Klausimas

Dr. M. švsškaoskan. Attoraey ai f «a», 
Boston Five BuUding 
1895 Centre Street 
W. Roibury, Mase. 02138

, jant "iriter vivos“ trust prie- 
į mone. Todėl eiliniam, per 

Man atrodo, kad kažkada daug pinigų adba turto ne
skaičiau laikraščiuos Tams-Į turinčiam asmeniui šis "ui
tos paaiškinimus "trust., su-’ ter vivos“ trust sudarymas 
darymo reikalu, bet smul-i nėra labai opus. 
kiau nebeprisimenu. Galj Kita "trust“ rūšis yra va-
Tamsta

tautų laisvės tradicijas“. į ma būtu juo pasinaudoti ir 
, . . . ! Pabrėždamas, kad Ame- turint mažiau turto arba tu-

rybos vadus ir narius, kunti Naujosios Zelandijos at- rika niekada neturi pripa- rint tik maža sumą santau- 
taip u»l‘a' darbavosi; la<Į' HSmų op#zWjo» vada» žinti to neteisėto ir banbariš- pų.
S. Kudirka butų paleistas \ g jj UaldsoB ataiontė ras- ko sovietų imperializmo už- Skaitytoja,
laisvę ir galėtų Amerikos Lietuvių Tary- kariaivimo, kongresmanas Ohio.

■ Šio laimingo įvykio propa * K gib^ Annunzio pasiūlė. kad
tVovct, sveikinimai Jums ir -- - - - — - - -

kinti Amerikos Lietuviu Ta- i ▼ado žodis

j karšti

neatsisakysi kitą 5 dinamapis ’Hestamentary 
trust“. Šis ”trust-‘, kuris yra 
sukuriamas testamento bū
du, pradeda "veikti“ tik tes
tamentą sudariusiam asme
niui mirus.

"Trust“ galima sudaryti 
ir turint mažai turto arba 
nedaug pinigo. Daug žmo
nių mano, kad "trust“ yra 
turtuoliams duota privilegi
ja, bet taip nėra. "Trust“ 
reiškia, kad vienas asmuo 
ar keli asmenys (tmstee ar- 

' ba trustees) "laiko“ tam tik-

Atsakymasw . . . , , . _. . "Comgressional Records“ iš-
į $■«*»- f -tu?, .rei.kaiu

gas prieš neteisingą N. Ze- bendrą lietuvių, latvių ir e«- 
landijee veiksmą, pripažje- tų pareiškimą, kas ir buvo 
tant Baltijos valstybių in- padaryta minėto leidinio E 

ikorpoHMfimą j Sovietų Są- 5835 puslapyje.
I jungą. R. & Mpldoca dėko-

.. , T ...... ■ , , VoUriftnai n radijas ruošia me- ja paramą ir pažymi, kad Grasina Jurgučio žmonai
patinka. Ten plenti lietuvis-1 dabar išaugo kelenopai. o 4^iagą transliacijoms i Lie- gy dėmetių skaitė jam al
kų dainuškų h- muzikos. O į Keleivis net savo prenume-JiuVą. Reguliarios transliaci- sių5tą rezoliuciją. '' Dažnai Altos centrinę mas mokesčių (taksų) sume-
kartais net souti norisi besi-; ratos kol kas nepakėlė. • joa prasįdės 1975 m. sausio būstinę aplankąs iš Lietuvos timais, nes Fa Įvairių į;ta-
klausant. Ir visokių svie-J Tai jam, Maiki, tur raėaesį. Tam reikalui top- 5nu pn^tiha nento, toitus — atfcėtres A. Jurgutis prane- tymų numatytų būdų mokes-

Petro Viščinio Lais.ės Var- perdaug kuklus. Jis stengia-jme laimingame įvykyje 
poradijušo? įsi kiekvienam patarnauti, o!

—O kaipgi, tėve! Tai jdo- paramos įkyriai nemaldau- 
miai, įvairiai ir sumaniai ve-1 ja. Vis laukia, kad palys 
dama programa. j žmonės susipras. Kaip žinai,

— Jes, Maiki. Ir man ji; t^ve, visokių prekių kainos

Simo Kudirkos žodis 

Lietuvos žmonėms

pranešdamas, kad gavo hiš-

Yra dviejų rūsiu "trust“.j 
Vienas — tai vadinamasis 
"inter vivo •“ arba "living 
trust“. Toks "tru't“ pradeda 
"veikti“, tinstą sudarančiam 
asmeniui dar gvvam esant. 
Toks "trust“ dažnai sudaro-

— Tai jam, Maiki. tur ~___________  _______ ~
žiausių navynų pilna, kaip j būt, švento dvasia padeda? .Ju jčioH20 d. į juostelę jra^-i 
kokioje gazietoje. O ar tu, j — Nei šventa ir nei pikta (.fcąg 90 miučių užtrunkantis! 
Maiki, girdėjai, kad tas ra-1 dvasia jam nepadeda, o tik- ^pasikalbėjimas su Simu Ku- 
dijušas net du kartu paini- į tai leidėjų pasiryžimas, kad dirką. Jau ank-čiau S. Ru-

se, kad didėja represijos ciams sumažinti, pasinaudo-
! prieš jo žmoną Marija. Ka- 

Prot Br. Kąshn, pakvies- da ji padavė prašymą Sovie-

Lifgųgos rųBcaUnu

kių susaidžių vyrai ir leidu-1 boriaus durų? 
kės pasižadėjo Keleiviui su- — Galima būtu daug ką rimuose per Liberty radiją, 
budavoti didelį jubiliejušą. sumislyri, bet jau kitas da- perduota Sovietų Sąjungos

— Girdėjau, tėve. Tai la- lykas pasirūpinti, kad taip klausytojams. Liberty i»di-
bai gražus sutarimas ir pasi- ir būtų. Sakysime, visokios jas taip pat pilnai informa- 
žadėjimas. Į draugijos, khfeai. meniniai yO apie visus įvykius, lie-

— O gal ir mudu. Maiki, j vienetai ir Viši kiti sambū- kiančius suteikimą S. Kudir- 
riai, kurijos Keleivis iki;kai JAV pilietybės, jo išlei- 
šiol yra riek dnąg patalkinęs,' dimą iš kalėjimo ir su šeimą 
galėtų atsupti JU auka bent emigravimą į Ameriką, 
jubiliejinius sveikinimus. ’ Liberty radijas, pradėjęs

galėtume prie to prisidėti? 
Tu kaip mokytas jaunikai
tis, o aš — kaip viemas Ke
leivio slūželninkas?

— Aš manau, tėve. kad 
ne tik mudu, bet ir kiekvie
nas Keleivio skaitytojas ne-

kongre^mams Samuel S.
.------- , Stratton Altos vadovybei at-
kui paaukojo 75 do. 70 et.. Jei£u j1 dar rasvs jįrasymus, siuntė raštą, kuriame pareiš- 
AKai.75 dol. .70 et., Balfui. gaus 6 metus kalėjimo. j<a(| jjg visai(ja palaikė
60 doL, otų pasilikdamas! Šitoks teroras ir priespau- Lietuvos. Latvijos ir Estijos 
tik 1 oęąitą. , da tegalimi tik žmogaus tei- laisvės ir nepriklausomybės
DMu^Uši parama Fietų įsės mindžiojančioje komu- atstatvma. ir užtikrina, kad 

nistinėje diktatūroje, ir visi ’jis ir toliau tęs tas pastan- 
turime prieš tai kelti balsą. gas.

rusų Kam ir Kitų Kanoų ver- tag ; Vii-i P^ntų saugumai -pareiškė;

GaJėtų Keleivyje pastoviau i reguliaresnes transliacijas 
garsinti8 įvairuM lietuviškos lietuvių kalba sausio ir va- 
įmonės ir laisvų profesijų as- ‘

irturėtų pasilikti nuošaly. O. menys. Galėtų Kalėdų .. 
jų tarpe vra ir mokytų, ir ; Naujųjų metų proga žmonės 
—, x .. jame spausdinti savo šveiki-mažiau išsilavinusių, bet jie 
visi yra lygūs lietuviškosios 
spaudos skaitytojai ir palai
kytojai.

— Šhir, Maiki, kad jie yra 
Keleivio skaitytojai, tai aš 
9Oglasnas, bet kad palaiky
tojai. tai jau mano sumenija 
neleidžia to sakyti. Ana, 
mano iš pensijos pirkta Ke
leivį skaito ir saliūnininkas 
Zacirka, ir škėslyvos Smer- 
ties susaidės pirmininkas 
Kaulakis, ir mūsų zakristi
jonas Juozapas Dūšelė, o pa
tys jo užsisakyti nenori. Gir
di, mano užpirktą pasiskai
tyti nieko nekaštuoja, o vis 
riek visą teisybę sužino. O 
dar kiti skaito tiktai tą lapą, 
kur būna idėtas jų pikčie- 
rius ir paslovita jų pavardė, 
kad Hpsiženijo airišę, pa
gimdė naują boisą ar mūsų 
Lietuvos neprigulmMbei iš
kepė ir paaukojo gardų ku- 
g<4i su spirgais. Tik papras
ti žmoneliai ir retos organi
zacijos kiek dažiau Keleivį 
pašėnavoja ir atsiunčia vie
ną Jotą dolerj almužnos ir 
madviem ar man vienam ant 
tabokos. O kodėl tai negalė
tų padaryti kiti?

Dar geriau būtų, kad akirity-i 
tojai surastų bent po vieną I 
ųpują skaitytoją, nes tai yra 
jįri geriausia parama laik
mačiui. Yra kilęs sumaymas, 
nepirkti Keleiviui naujas

- Gerai zakįfe.Sžikk •*» tik tolhn»
ri tpęfnmpntel UŪfrišvftian Sjone.

nimus. Pagaliau gėlėtų koks. 
nors senas Keleivio skaitv- 
toia«. jekru neturi giminių, 
užrašyti Keleiviui ir > savo 
palikimą. t

ilgi testamentų, 7 ____
savo propertį, '^et ka(). if vi
so po manęs ttks tiktai tuš
čios gyvatinės boiikos ir ta
bako kamblių maėnelė. Man 
jau geriau patiktų tie pa
sveikinimai švenčių proga, 
bet kad žmogus nemoki 'jų 
parašyti. O tokių yra ir daur 
giau.

— Tokie galėtų užeiti i

.ms

ŠėĮcttingąi Pietų Ameri-j 
tojib ’ ipU jąunimo tarpe,, 
besMarouo^s kun. H. J.i 
ftuleairtpiirtfeęs Amerikos, 
Lietimų ^Ūi^feos centrinę

r »< '' * .

— Žinai. Maiki. tos maši^j 
nes tai būtų gal geriausia ’ 
d.vana, nes tada gal išeitų 
aiškesni mūsų garbingų vei
ki įų pikčieriai. O dabar kaf* 
toris negali atskilti, ar ten 
stovi iš numirusių prikeltas 
ir sntosis Lozorius, ar koks 
Piliečiu klubo pirmininkas.

— Daug kuo galima būtų i
Keleivio redakciją, ir tonaii Keleiviui padėti, jeigu tik
••____ __•! !•  tillAoiv/loi ni ASiaaavfijiems parašytų, kas reikaliru

— Gerai porini. Maiki.
Aš taip ir savo pažįstamiem 
apznaiminsiu.

— Na, matai. tėve. kaip 
gražiai galima Keleiviui pa< 
dėti. O darbflaa visokiu 
kaktuvių, šeimos švenčių, 
vardadienių, gimtadieniu ir 
panašių progų, kada reilda 
vieną ar kitą tautieti ar ar- 4arys,

žmonės nuoširdžiai susirū- 
P-ntų.

— Aš tau, Maiki, pasakv-' 
siu. kad man dabar atėioil 
i galvą tikrai ?era mislisji 
Kadangi Zacirka kasdien d 
skundžiasi, kad jau pragėrėll 
savo kepenis, tai aš paban-N 
dysiu ’fi prikalbinti, kad sa-< 
vo saliūna užrašytų Kelej-n 
viui. Nežinau, ar jis tai pa-)

vieną ar kitą tautieti ar ar- wys, nes labai oajfloslįl 
ganizadia mflefeti. Keld- «»erties ir velnio, bet pa-H 
risriMdaąadštųtHtomuti. i; patekinti verta.}1

......... .......... .. . , Tik žinoma, ne už dyką,. Taigi, kol ta mislis dar yra’
— Žinoma, tėve, galėtų ir’ kaip daugelis dabar nori. karšta, — gut bai, Maiki!

Tęs Lietuvos išlaisvinimo 

pastangas

Gavęs Amerikos Lietuvių j aukojo $77.

KELEIVIO RĖMĖJAI

A. Bartash. Windsor, Ct..

Misų aiidam daktarui

BML1U1 MATULIONIUI

'jbiMsriais, sūnums, broliams ir seserims su 

įr kitiems artimiesiems reiškiame nuošir-
“ t

l

Vincas ir Marija Dabrilai
Pranė Gailiūnienė
Antanas Giedraitis
Vytautas ir Domą Mačiai 
Petras ir Janina Mikšiai 
Jonas ir Marija Pipirai 
Vytautas Prapuolenis

PRANEŠIMAS 

Lietuvis A b t o n L. Mauragas 

atidarė

8UNLAND REALTY

4511 — 4tū SU No. St. Petersburg, Fla. 33704, 
tei. 527.0096

Antaninos Kairytės • Manrn-
Jia aMrioniai ir sąžiningai patentam kiek- 

Ratuvkai, karto nori pirkti ar parduoti nekilno-

<«)

ra turtą, nekilnojamą arba 
kilnojama (real or perso
nai) kito asmens "naudai“ 
(for the benefit of another). 
Atseit, vienas arba vieni 
tvarko ir administruoja, o 
pats turtas priklauso kitom 
«Hba kitiems.

Pavyzdžiui, žmogus palie
ka tam tikrą turtą savo žmo
nai su sąlyga, kad. jam mi
rus. ji tvarkytų paliktą turtą 

reiškia,
žmona tur- 
negalės jo 

reikalams. Ji 
tvarkyti, 

kaip nurodyta jos mirusiojo
vyro sudarytame "teitamen- 
tary trust“, teisino priežiū
roje. Iš esmės tai reiškia, kad 
mimas dar ia "grabo“ tvar
ko save reikalus. Kas sudaro 
"testamentary trust“, gali 
būti tikras, kad paliktas 
turtas arba pinigas bus nau
dojamus taip, kaip jo buvo 
įsakyta.

"Trust“ yra gera priemo
nė, jei, pav.. rie asmenys, 
kuriems norima palikti tur
tą. yra mažamečiai, perdaug 
išlaidus arba dėl kurios nors 
kitos priežasties negali pa
tys to turto tinkamai tvarky
ti. Vadinamasis "tru-tee“

f X, iš Toronto. Ontario, —
;$20.
1

I. Vasyliūnas, Sommervil- 
, le, Mass.. — $15.

Po SIC aukojo J. P. Eke-| zriežtai
levich, Florida, ir Prez. A.
Smetonos ko™-į mojo -'benrfici^-“ (t y. to
tetM j n ' asmens, kuriam turtas yta

M. Sėlius, Cleveland, O- noaL^„v L
hio, — $8.

Už aukas visiems nuošir
džiai dėkoja

Keleivio administracija

cv ir tu 'nt?

paskirtas) atžvilgiu. Jis turi 
prisilaikyti griežtai nustaty
tu standartų (fiduciary Stan
dard). probate ar surogate 
teismų priežiūroje.

FLORIDA — DAYTONA BEACH 

SEASCAPE MOTBL

Kviečiame aplankyti ir apsistoti SEASCAPE MO- 
TEL ant jūros kranto. Mūsų motelis yra vtoų PlorL 
dos įdomiausių vietų centre.

Rasite gerų Ir nuuiirdų patarnavimą, gražina Ir 
švarias kambarius, spalvotą TV, atolo tenisą, 2 plauky
mo baseinus, žiemos metu šildomus.

Kainus neaukštos ir visiems prieinamas.
Norintieji smukesnių informacijų rašykite:

SEASCAPE MOZEL 
A 4. A a d r u I i s 

3321 S. Atlantic Ava.
Dnytona Besek, Fla. 82618 

Tetofsaas: (994) 7674372
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IZ. IR V. VASYLIŪNŲ
K ONCERTAS

Š j sekmadienį, gruodžio! 
15 d. 4:30 vai. popiet Jordan į 
Hali mažojoje salėje, 30! 
Ginsboro St. (vienas blokas į 

' nuo Sympbony Hali) įvyks

Kalėdų ir Naujųjų Metų proga sveikiau savo klientus, 

draugus ir pažįatamus.

Adv. Antbony Youag,

315 E Street. So. Boston, Mass. 02127

Tel. (617) 268*8491

nesiskundžiantį amerikie
čiams. kad draugi ja skriau- 
džianti anglų kainą, savy 
nuopelnais nesireklamuo- 
jantį.

Lietuvos vyčių pamaldos 

televizijoje

N. Anglijos Vyčių pastan- 
d. 9 vai.!

»♦/’GARSO BANGŲ4

PROGRAMA 

ši radijo programa trans*
. • gomis gruodžio 15 d. 9 vai.’,. . ■

Į maršalkas kandidatuoja * televizi io* 7 kanalas' huojamA Pusdieniais ii
‘X10 revizijos < Mnaids .»«ia. u/riid ano riuVytautas tvaska ir Jonas Jo 

naitis. Į kontrolės komisiją
WNAC transliuos kun. Pet-i J**** WB«IL J?*? -JM 

... banga nuo 8:00 iki 8:30 v.
L"rn inlrtilin lniknmas

Rudis. Kazimiero parapijos chorą: 

Lietuvos Vyčiai ir draugai«««*e«*e»eeee**e»*e*e*****ee«eee*****eeeeeeeeeee*ee*e*****e**ee**Mef; i diiektoiius yia 14 kan-į

įdidtaų, tai dvigubai dau-i . j! . ** L . , .. prašomi tose pamaldose da-įgiau, negu reikia išrinkti.'} .. »•• • . . , .IT>* lvvauti. Studijoje susirinktiRinkime, kuriems rūpėtų ne o.4S v_, rvt_J J 
tik biznis, bet ir tai, kad ši • ryt •

NETIKĖTAI MIRĖ 
EDVARAS MICKŪNAS

smuikininko Izidoriaus ir pi-; 'jos informacijos skyriaus ’
' anisto dr. Vytenio Vasyliūnų, vedėju. į
koncertas. Į A. Mitkus su žmona Biru-.

! Čia pirmą kartą bus at-įte (Leveckyte) gy vena New- Praeitą sekmadienį 9 vai. 
likta ir komp. Jeronimo Ka- į tone ir augina dukterį ir 3' staiga susirgo žinomas bos- 
činsko naujai sukurta sona- 1 sūnus, kurių du jau lanko tonietis ir buv. Dramos sem
ta smuikui ir fortepijonui. į Bostono kolegiją.

i

!

Bilietai po $2.50 gaunami 
salės kasoje.

Muzikos meno mėgėjai 
neturėtų praleisti geros pro
gos pasiklausyti savų meni
ninkų atlikėjų ir saVo įžy
maus kompozitoriaus nau
jai sukurto veikalo.

A. Mitkus — kandidatas 

į vicepirmininkus

Algis Mitkus kandidatuo 
ja į So. Bostono Lietuvir 
Piliečių d-jos vicepirminin 
kus.

RADUO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo 
Programa Nauioj AneHioj 
i stoties WLYN. 1360 ki- 
focikhj ir ii stoties FM, 
101.7 mcu veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1-30 vai die
ną. Perduodama: Vėliausių 
nnmulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai- 
-loa ir Magdutėa pasaka.

Biznio reikalais kreipus | 
Baltic Florists gėlių ir dova
nų krautuvę, 502 E. Broad
vvay, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Ten gauna- 
nas Iv Knlalūia

draugija nepamirštų ir lie
tuvių švietimo, kultūros rei
kalų. kad ji tiki ai būtų velia 
lietuvių draugijos var
do.

būrio narys Edvardas Mic
kūnas. 4 vaL popiet Univer- 

JOS vicepirmininku. Tokio gity ligoninėje jam buvo 
patyrimo asmuo draugijos pradėta daryti skubi ir pa- 
vadovybeje būtų labai nau- vojinga operacija kuri užsi- 
dingas. tąsė gana ilgai. Deja, ligonis

Narys naktį į pirmadienį mirė.
i unvvvinc Kiie-mi Velionis buvo kultūringas 
L. MOKYKLOS KALĖDŲ tautietis. gabūs dramos 

EGLUTE ' sambūrio aktorius, teatrinė-
• je saviveikloje reikęsis dar

Bostono Lituanistinės Mo- Vokietijoje ir Kanadoje, o} v. , ,
kyklos Tėvų Komitetas kvie- ypač gražiai sužibėjęs Bos-- * e< aup> 11 G ir pa’

Išrinkime jį mūsų draugi-

Argi sunku būtu surasti 
vieną naują Keleivio prenu- 
meratorių? O juk kiekvie. 
nas naujas prenumeratorius 
stiprina laikraštį.

DIEVO KARALYSTES ŽINIOs

Po pamaldų bus pigia kai
na priešpiečiai šv. Juozapo 
koplyčioje, E 7th St., So. 
Bostone.

V.

<****•**#*« -
GRAŽŪS ATVIRUKAI

Turime ribotą Kieki daiL' 
Vytauto Igno pieštų atviru
kų. Jų komplektas (12 ketu
rių rūšių su vokais)—$3.50.

Labai tinka ir kalėdiniam 
sveikinimam.

„. stebėjo tokiu pamoku svarbu
Čia visus Bostono ir apylin.»tone. Ju tebuvo priartėjęs imą. po Kaaralystės Įkūrimo gi'
kės lietuvius atsilankyti i' prie 50 metų amžiaus. I ' isl sužinos, kad šeši tūkstan- 

, • • i r J ..i i eini metu pasaulio kentėjimu ir Įkun siais Ed Makūnas paliko ™-lmirties Jt-jo nepaklį,s>™» 
nų Edvardą, žmoną Birutę, |dieviškam įstatymui — -itėjo ' 
tėvus Vladą ir Adelę 'Mickų- ( pradinės nuodėmės keliu ir dau-
miA ir brolius Česlovą, Almi ‘z,nt;s viso pasaulio nuolatiniu 
.p. • j repablnusymu dieviškam įsta-
ir Kimą, ' tvrrtii rn-r visus amžius, nes ”vi-

Velionis pašarvota* Lubi- si nusidėjo ir stokoja Dieve gar-; 
no šermeninėje. Laidojamas , ..
kcl virta dieni t ’Tei ('a'iar mes J*au salime

Kalėdų Eglutę, Kuri siais 
metais bus gruodžio mėn— s luvvoio vuo gi uuuiau liteli*

Šiuo metu 'jis yra Brock Į 22 d„ sekmadienį, 1:30 vai.
tono Cardinal Cushing ligo- 
ninės 'praplėtimo direkto 
rius. neseniai paskirtas 3 mi
lionų dolerių statybos fonde 
vajaus vedėju. Sutelktos lė 
šos bus vartojamos ligoni
nės patalpoms -praplėsti. Jis 
anksčiau penkerius metus 
dirbo Bostono kolegijoc 
(pramlėtimo direktoriaus pa-

A. Mitkus yra baigęs 
Bostono kolegiją magistro 
laipsniu, dėstė anglų kalbe 
gimnazi jose, tarp jų ir Ma- 
riananolio lietuvių gimnazi- 

Viršuje komp. Jeronimas Ka- įoje Thom-psone, Conn, Pc
činskas, kario nauja sonata to vertėsi žurnalistika: buvr 
smuikui ir portepijonui bus pir- Hartford Times laikraščic 
mą kartą atlikta Vasyliūnų kon- vieno skyriaus redaktorius, 
certe šį sekmadienį Jordan Hali. bendradarbiavo Hartford 
Viduryje smuikininkas Izidorius C'OUrant ir Worcester Tele- 
„ ... . sram Gazette laikraščiuose
Vasyhunas ir apačioje dr. \ yte- valiau perėjo i viešųjų San 
nis M. Vasyhunas. Jie atliks tykių sritį (public relations) 
Beethoveno, Respighi’o ir Ka- jr kuri laiką dirbo New Yor- 
činsko kūrinius. ke ir Bridgeporte vyskupi-

po pietų Šv. Petro parapijos 
Bažnyčios salėje So. Bosto
ne.

Programą atliks mokyk
los auklėtiniai. Vaikučius 
žada aplankyti tik ką iš Lie
tuvos atkeliavęs Kalėdų Se
nelis. Tėvai prašomi primin
ti tam Seneliui, kad nepa
mirštų jų vaikams dovanų.

Po programos bus vaišės.
Ta pačia proga Tėvų Ko

mitetas nuoširdžiai dėkoja 
visiems, kurie atsilankė į ko
miteto rengtą tradicinį mo
kyklos rudens banketą.

Ypatinga padėka priklau
so solistei Violetai Balčiū
nienei ir akompaniatoriui 
dr. Vyteniui Vasvliūnui. o 
taip pat ponioms Vilėniškie- 
nei. Daliai Sndeikienei ir 
nonams V. Dilbai ir Ra. 
'*evičiui. kurie (Prisidėjo 
darbu ir aukomis prie to po
būvio pasisekimo.

Tėvų Komitetas

juiv-?7duo*i. ks’in i«mintingas ir 
Visiems rinbiiiems ar gau- meilingas Sutverlojas leido pik

tiems velionib*' (kaurams tam viešpatavimui ateiti tikrai
reiikiame fili* užuojauta, '*?!"■ S?"'- V??*• ••v didesni įvertinimą Jo ir Jo įsta

tymų, tai dėl to mes galime 
lbntriai laukti ir su džiaugsmu 
me’-iis dėl pilno naujos dienos 
įvedimo.

O ką sakysime apie tuos. 
kurie "miega“?

Kandidatai į didžiau«ioa 

draugijos vadovybę

bazau ir Taisau
Ctinus ii Įsuko Ir viduje. 
Lipdau popierius ir

/laką, ką pataisyti reuus. 
Naudoju tik geriausią

medžiagą.
JON AS 8TARINSKAK 

270 Sarta Hill Ava

TeL CO 6-5854

DRAUDIMO AGENTŪRA 
At’ieka įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis seau adresu:

BRONIS KONTRIM 
b98 Broudvrsy 

So. Besto*. Mass. 02127 
TsL AN 8-1701

i

Sekmadienį, gruodžio 15 
d., nuo 2 iki 6 Vai.'vak. So.
Bostono Lietuvių Piliečių Atsiminkime ir tą palaimintą • 
j • • i j fakta, kad ir tie. kurie užmingad-ja rinks 1975 m. vados y- niirti*miegu, išlaukdami tos! 
bę. Į pirmininkus tėra vie- dieviškos karalystės atėjimo, 
nas Stanley Drevinskas. Į į*r tp lauk u, nežinodami, arba 
vicepirmininkus* tandida-

AUTOMOBI LIŪS —1975

nuo visų rūšių nelaimingų atsitikimų draudžia

BALTIC INSURANCE AGENCY

597 E. Broaduray, So. Boston, Mass.
TeL 268-6030

Jeigu nenorite permokėti, pasitarkite su mumis, 
kokius draudimus reikėtų užsakyti.

Mielai draudžiame jaunimo automobilius

DR. BRUCE E. BROWN

praneša, kad atidarė savo 

DANTŲ GYDYMO OFISĄ

So. Boston Medical Building 
386 West Broadway

South Boston
Saite 200

GERIAUSIA DOVANA — TAI JIB VAISTAI GALVOS
ODOS PLAUKŲ PRIEŽIŪRAI. Šveicarijos Patentų Ina-: 
tftuto garantuoti. Geriausia dovana jūsų giminėms, pa-; 
žįstamiems ir sau. JIB 8 oz. 16 savaičių vartojimui. J4-: 
sų užsakymus siųsti su 86.00 apmokėjimu — JIB LABO' 
RATORY, 1437 So. 49th Are. Cicero, HL M8M. JIB 
Atstovybė, 2498 DaugalI Rd., Wiadsor, 12, OaL, Canada.. 
JIB skyrius: 7 Stuttgsrt 50, DeMmrgeretr. 7-lt, W.; 
Germany. Vaistinėse: J A J, 2557 W. Sttli SL ChieM*: 
50th Avė. & 14th St., Cicero, 1640 W. 47th SL, Chicago,
2923 N. Milumukeu Ave^ 1147 N. Ashlsad Ava, Cbkaga:

| - te. kitur. 

laukia linksmai ir su maldomis, 
• a i • . t . — nepralaimės naujosios dienos

tuoja AU,- itkus ir Longi- palaimi nimų taip pat kaip ir 
nas Švelnia, į sekretorius — anie. kurie gyvens per vi. ą da-
Antanas Matjoska ir Ed- įurtinl F*’yi»nio laiką, dėl to, 

. —J , kad visi užmigusieji bus pabu
munoas Cibas, J fin. sekre- (linti __ "Nesistebėkite tuo. nes
torius — Adam Druzdis. ateina valanda, kurioje visi. ku- 

Į iždininkus kandidatuo- rie yra kapuose, išgirs Jo balsą 
ja dabartinis gerai pareigas Nors naujai, visai arti esan- 
atliekantis jaunas teisinin- ciai, dienai atėjus, visi turės pil
kas Algis MakaitisirE. Ket- P.ro^1 ^'’^jžti pas Dievą ir
vilti* Pri AŠ noru motu iiin. gautl anižiny’0 gyvenimo palai- V11T1S. mes porą metų JUO- mjnjmus, tačiau nė vienas nebus 

J du pirmą kartą varžėsi dėl ( verčiamas pasinaudoti tu laime, 
i šių pareigų. Laimėjo A. Ma- Paklu snumas Mesijinei Karal.Vs-
1 kaltis, kuris buvo išrinktas i? bus reikalaujamas kurie ne- 

. „ . TT, .«. .» T • . . . ° . t. . v . klausys, ne bus sunaikinti tuo.
Albinas Ubavicius is Lon-jir antrą kartą. Dabar Ket-ij^ą Šventasis Kaštas vadina 

dono, Ont., atnaujindamas virtis vėl varžyšfi suMikai- į *’antro j i mirtis“. — Ap. Darb. 
Keleivio prenumeratą, pri- čiu. Reikia laukti, kad dau- j3:25; Al’r- ~O:13-15. 
dėjo $3 seno generolo pus- guma narių pasirinks jau į-!
bačiams ir dar dešimtinę Si- rodžiusį savo sugebėjimą' 
mui Kudirkai. gerai eiti iždininko pareigas

Ačiū A. Ubatvičiui už do- Algį Makaitį, gerai mokan- 
vanas. tį lietuvių ir anglų kalbas, į kąd''mūMJ žemė*ar*kuri"norš ki

ta bervbių erdvių planeta nebe
klausytų dieviškojo įstatymo 
valdančio dangiškuosius kūnus, 
mes žinome, kad tokia "anarchi 

j ja“ virstų visišku tos planetom 
į į išnaikinimu. Mokslininkai tikrai 

gali pasakyti net iki sekundės, 
' kada nutolusioje ‘ateityje bu?

saulės užtemimas, nes jie žino. 
' | kad visi planetų keliai turi tam 
). tikrus dėsnius, kuriais galime 
į* pasitikėti, kad jų judėjime- pa

sekmės bus vienodos.
Ar dėl to neprotinga manyti, 

kad žmogus, ‘aukščiausias iš že
miškų
vienintelis, kurio sąžinė maž
daug pritaikyta teisybės ir ne
teisybės principams, yra taip 
P*t
mui?

Iš tikrųjų nepaklausymas Die
vą įstatymų įstūmė žmogų į 
sielvurtų, kentėjimų ir mirties 
klampynę, ir tik paklusnumu 
dieviškam įstatymui žmogus 
tegalės sugrįžti į Dievą ir į gy- 

/ veninio laimės palaiminimus, 
kurie buvo per nuodėmę praras
ti.

; Kas domitės Tiesa, mes pri- 
. i siųsim veltui spaudos. Kreipki 
k’tės. šiuo adresu*

Lithuanian Bfble Studente, 
212 E. ?rd Street, 

Spring Valhy, IU. 61362. 

(Skelbimas)
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Nepriklausoma

LIETUVA
informuoja saauylojus aptr pasaulinius Ir Ifetuviški 
įvykius, deda daug ir įdomių nuotraukų ir atvirai pu 
apie visus mūsų visuomeniniv bet kultūrinius klausimus. 
Jame rasite įdomių skaitytojų laiškų skyrių, kuriame laukta
me abipusių pa*dsakymų ir nuomonių kiekvieno rotiems 
smrbfs orolaeraa.
' NEPRIKLAUSOMA LiErUVA- vra dinamiška, mūsų B- 
elvijos laikraštis. Ieškąs naujų bendradarbių bei idėjų. rL 
suomei atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir dirbs ui 
nepriklausome Lietuva.

Metinė prenumerata JAV*ns M.M 
Adresas:

7722 George Street, LaSaUo-MontrenL 690. Ouebec. CANADA

Nešykštus skaitytojas

SKYRIUS IX

Dievo įstatymas suteigtas
Jei būtu galima įsivaizduoti

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ

AMERIKOJE
8LA~jau M metų tarnauja Sėtuvių visuomenei Ir išmokė

jo daugiaa kaip SEPTYNIS MUJONUS dolerių

SOUTH BOSTONO

REGĖJIMO CENTRAS

JAU ATIDARYTAS
382 West Broaduray, So. Bostone

KARL MICHELS ir ROBERT OWENS 
r^istmoti eptikaj 

s i « 1 e
PILNĄ AKIŲ APTARNAVIMĄ

įsknitaat:
• AKINIŲ PRIRINKIMĄ
• AKINIŲ PAROPINIMA PAGAL GYDYTOJŲ

RECEPTUS
• SUDUŽUSIŲ AKINIŲ LĘMŲ PAKEITIMĄ
• KONTAKTINIUS LfėlUS
• KATARAKTO LŲUUS
• KLAUSOS APARATUS Ir KITUS REIKMENIS

Būtinu atveju — PAGALBA PER 1 VALANDĄ
GnUma susikalbėti liet u v likai I

Medieaid (Wdfare)
Skambinti: 2 68-85 00 Medieare

Master Charge priimama

Betuvią
tpdnadt tr Bgaje patalpą, kuri yra 

.SU8IVTENIJIMA8 ueMke pstem o teikia
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu. 

8LA— jau turi daugiau, kaip Irto au puse
kapitalą, tad jo apdraudė Ūkia ir

mm $100.68 tei >16.000.01 
SLA—jaunimui duoda gurą Taupomąjį

deermeut braraneo, kad jauauoHa gautų piaigua 
aukitojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda VAIKAMS ir janooHaae labai pigią TERM 
apdraudą: ui $1,000.00 apdraodos tik $8.00

SLA—AKCIDENTALt APIJRAUDA

klubų te teaugUų Biriai Ui $1,000.00 
Bokseris >2.00 f matus 

dangumis Sėtuvių kolonijų. KraipkftlB 
kuopų veikėjus, te Se plačiau puaiEdaa apša

Nmr Yevū, 1LY. 16H

« t
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Vietines žinios
PERŠOVĖ J. V. ULEVIČIŲ PENKIAIS ŠŪVIAIS

f Svarbu* pranešimas Susirinks Dorchesterio 
klubą*

Po vakarienės metinis susi- NUOMOJAMAS butas | J*^-J*J* 

rinkimas, kuriame, be kitų!
AIUWM ---------------- . ----------- - Cambridge, Maseu, geroje vie-

5?*tono p®tuviM P>-. reikalų aptarimo, bus ren? t® M 3-čiame aukšte, išnuomo
liečiu d-jo* valdyba prašot Dorchesterio Amerikos} u v v- ’ Jamas 5 kambarių butas su vi-
vi*us savo nariu* turėti d-jo*! Lietuvių Piliečių klubo me-, ama 1975 m. valdyba. Ve- patogumais.
durų raktą, ne* tik paskam- į tinis susirinkimas kartu su ’ liau — pasilinksminimas. I 

! binu* nieką* nebus j vidų j-i kalėdine vakariene bus sek-:
įleidžiamu. Tolu nutarime.! , CTUOdžio 15 d A I Prašw "S“8 narius da|y*i 
t yra padaryta* saugumo *u-l - a.®ni’. ^1U0E?10_1&_a-’ L„..« ;« t

Juozas Ulevičius. 28 m., guli miesto ligoninėje ir te- \ metimai*. Tad mes prašome i čaPhko bute. 788 E. Bioad-

nelabai seniai pradėjo eiti bėra kritiškoje padėtyje. Į norius padėti mum* jgyven- 
So. Bostono Lietuvių Pilie- * dinti visiem* geresnę ir sau-
čiu d-io« reikalu vedė’o na R>’šium su tu0 -iv.vkiu SU-Į «e»n? vidau» tvark*-

J v v,- , a- • imtas Vietnamo karo daly- Draugijos vadovybė
reigas. Naktį is antradienio • r» -i t v , ,
[ trecadunj, aa!, baigęs m amžiaUfj gyVenantis 263i Uxp.enume.avo ..ele.v, 
dalbą, ėjo >esu j netoli Bo)ton st> So Bostone. į Antanina Andriušienė iš 
draugijos namų pastatytą ' • Eastono, Pa., užprenu i nera
šą vo "automobili* piktadarys Draugijos vadovybė ėmė-; vo Keleivi Julei Poškuvienei 
peršovė ji penkiais šūviais, si griežtų (priemonių apsi- Worcestery, Mass.

saugoti nuo panašių įvykių* Ačiū A. Andriušienei už 
šiuo metu J. Ulevičius ateityje. • tokią paramą laikraščiui.

SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ DRAUGIJA

So. Bostono Lietuvių Piliečių D-jos valdybos, direktorių ir kont
rolės komisijos 1975 m. rinkimų balsavimai jvyks š. m. gruodžio-De- 
cember 15 d. sekmadienj, nuo 2 vai. popiet iki G vai. vak. draugijos 
patalpose, 368 \V. Brouuvvay, So. Bostone.

Draugijos valdyba siūlo pakeisti jst. 10 paragrafą ir pakelti na
rio mokesti nuo 1976 m. 1 doleriu.

šiemet Naujųjų Metų sutikimo nebus dėl jvykusios draugijos 
reikalų vedėjo tragiškos nelaimės.

Maloniai prašome draugijos narius ir nares gausiai dalyvauti 
vadovybės rinkimuose. *

Tegul 1975 metai atneša Jums laimę, o pavergtajai Lietuvai — 
laisvę!

Pirm. Stasys Drevinskas 
Sekr. Antanas Matjoska

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.
144 Milbury St 

WORCESTER, MASS. 
TeL SVV 82868

yra vienintele oficiali Įstai
ga VYorcestery. mari siunčia 
siuntiniu* tiesiog ii VVorces-

Sena* parvirsta ir negir
ta*.

Į Lietuvą ir kita* Rusi- 
valdoma* sritis- Čia kak*

lietuviškai, patarnau- 
greitai ir sąžiningai.

Siuntiniai aueina greita* u 
tvarkingai.

Ci* galima gauti įvairiau
siu importuotų ir vietinė* 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kūmomis.

Vedėja B. Svildienė

Flood Sųuare 
Hardicare Co.

Ssrtuiaka, N. J. ALE* N* 
*2S East ffKOAnwA« 
gOUT” SGSToai. MASS. 
TELEFONAS AK (M14S

ttenjamin Mrcre Dažai 
Fopiero. Sienon*

Btžkiu Laagama
Fte-'k.te reikmenys i 

Saikmenys plcmbariams 
VtaokJs. saišfia* riftffcta*

Te’erooap; A N 8-2805
Dr. Jvs. J. Donavan\
Dr. J. Pašakarnio

J!Pfi DIN IS 
IOMETRJSTAS 

j Valandos:
9 vai rvto iki 5 vsl. vak 

Trečiadieniais neuriimaroa
447 BkOADWAY 

Siuih Boston. Mam

way, So. Bostone. 

Vakarienė bus 6 vai. vak.

vauti ir nesivėlinti.
Adv. A. J. Young,

sekretorius

SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE 
šeštadieniais ir sekmadieniais veikia

LIETUVIŠKA UŽKANDINE
NUO 3 VAL POPIET IKI 10 VAL. VAKARO

— SKANI LIETUVIŠKA PICA
— VOKIŠKAS ALUS
— JAUKIAI IšDEKORUOTOS NAUJOS PATALPOS
— LIETUVIŠKAS MALONUS PATARNAVIMAS
— TRIJŲ GENERACIJŲ LIETUVIŠKA MUZIKA

šeštadieniais ir sekmadiealais 

NUO 12:00 VAL. IKI 3:00 VAL.

LIETUVIŠKI PIETOS
(Balandėliai, kugelis, dešros, kopūstai ir kt.) 

Atsilankykite ir būsite maloniai nastebinti!

S.B.L.P. DRAUGUOS VADOVYBĖ

683-5576

(49)

Akyse — kaip šilkas, už 
akių — kaip vilku.

DAUGIAU ŠILIMOS
MAŽIAU IŠLAIDŲ 
JUM NEREIKĖS ŽEMINTI TER- ( į 

MOSTATO, JEIGU {RENGSITE

iNAUJĄ MODERNIĄ DIDELIO GREIČIO 
SULAIKYMO GALVĄ—MINI DEGIKLI

Pakvieskite šiandien be 
atlyginimo įkainoti. Per 
kelias valandas {rengia
mas garo, karšto vandens 
ar šilto oro sistemoje.

TAI ATSAKYMAS Į 
ALYVOS TRŪKUMĄ

Daugiau nei 40 metų 

patirtis

FORTŪNA FUEL C0.
470 ADAMS ST„ QUINCY 

Boston: 436-1204 S. Shore: 773-4949 
LENGVOS IšSIMOKfiJIMO SĄLYGOS 
Garantuotas alyvos pristatymas

Už nosiesne tik jaučiu* Nerasi medžio be Sako*, o E. KARDELIENCS DAINŲ 
vedžioja. žmogau* — be ydos. —PLOKŠTELE

Peter Maksvytu

** Church 
K. Mitam,

Street

Atiteku Utena pataisymo, 
fa* projektavimo darban tt
ko ir viduje, gyvenamų namu trl 
Manio pastatų, pogal Jds» rsua-i 
lavinu,. Saukite visados &1 • va-1 

608-6675
landų vakaro 

Telef oaas:

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTfi)

OPTOMETR1STO 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiad .en jais—uždara 

445 BR0ADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

oeeeeeevoeeseseeeeeeoeaseeeeeeeeee

Knyga yra geriausias žmogaus drangas
>coc aooococ aoooooooooouuuaooe*u 

t

B The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpiJdome gydytojų ra 

esptu* ir turime visu* gatavu* vaistus.

Jd reik vaistų — eikit į Betuviiką vatetiaą.
Sav. Emanuei L. Rosengard. B. S., Reg. Pharm.

3S4 W. Broadway, tarp E ir F gatvių. SO. BOSTONE.

Telefonas AN 8-6020

Nas 0 vaL ryta iki S vaL »„ išskyrus šventadieniu* Ir sekm.

toeeoooosooeooooeoooaoou

S N & T OIL CO., Ine.
641 E Broaduray So. Boston, Mau. 02127

□ Krosnies aptarnavimas
□ Automatinis įpilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

Skambink ite

’268- 4662
L ■» * •

A. J. NAMAKSY
Insurance

321 Country Club Rd.
Newton Centre, Maaa. 02159

Tet 332-2645
ssooosoooooKosssssssssssasssnnn***

Keleivio administracijoje 
galima gauti Lietuvos ope
ros solistės Elzbietos Karde
lienės įdainuotų dainų ir ari
jų plokštelę. Kaina $6.00.

Paštu nesiunčiame.
sosoeeeessseeoesee*****!

J

Laisves Varpas
UETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 vaL
AM 1,430 KC Iš WWEL 

Vedėju PETRAS VIŠČINIS Į

173 Artbur SL, Brockton, Mass. 02402. TeL 586-7209

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street,

Worce*ter, Mass. 01604 
Tet 798-3347

Tiesiai iš Worcesterio siun
čiam įvairiu siuntinius į Lietu, 
vų ir kitu Rusijos valdomu 
plotu! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinės gamybų medžiagų, ap- 
av«s maisto ir pramonės gairi
ntų. Turime vietoje įvairią via 
tinėa gamybų ir importutų 
prekių iš kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia
ma maistų, pinigu ir galite už
sakyti jų gamybų prekes, čia 
suamkėsRe pinigu, o giminės 
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytu prekei.

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikru įtaigu atsikviesti 
gimines čia pu save į svečiu 
ar nuolatiniam apsigyvenimuL 
Patarnavimu atliekamu grei
tai ir sųziningat Atsilankę įsiti- 
įduite. Vedėju A. Schyrinaki

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP. 

AND
TRAVEL INFORMATION 

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 

13 BOSTONO } LIETUVĄ

Pristatymai greitas |g 
garantuotas

mintomis kainomis.
Galima užsisakyti rublių 
cmtifikatus, automobilius, 
ialdytuvus ir pan.
Nauja* vedėjas 

Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vaL ryto ilri 5 vaL vak.

o įeita
nuo 8 vaL ryto ilri 2 vaL p.p. 
Kitomis valandomis pagal 

susitarimų telefonu.
389 W. Broaduray

So. Boston. Masu. 02127 
TeL 2680068

. V O n ta '****—e————————m***—t*99——*9—t"**—****1

SoUl^°“ Bank Į Trans.AtlanticTravel Service
ALFRED W. ARCHIBALD. PREZIDENTAS 
460 We*t Broaduray, South Boston, Mau. 02127 

Skambinkite 268-2500

SMIEAT

RATE vi', j

290^7^IBI® OO Awir tnrm ri

AYEAR

4-vear term (fcfMKit 
certificatM-siooo dnitate

Z08Į.6V" AYEAR

254-4-yMrterm 
titposit $1000 mintas*

6.8n61r AYEAR

1-2%-year trmn depai* 
emiliuta $1000 mintam

54^5*P-
AYEAR

iMMsynotiee
$500mmirnum

AYEAR 

nouUf sccouflt

The Federal regulatiom affectiną th'cse new tavinąs 
certificates sllow premature withdrawal$ on uvingt 
certificate fundt provided rate of interest on amount 
withdrawn is reduced ttf the passbook rate (5/4% a year) 
and 90 days interest is forfeited.___ __________

Bankas atidarytas nuo pirmadienio iki 
penktadienio nuo 9 vai. ryto iki 3:30 
vai. po pietų.

BANKO SKYRIUS

740 Gallivan Boulevard 
Dorchester, Mas*. 02122 

Skambinkite 825-9060

Jis atidarytas nuo pirmadienio iki 
penktadienio nuo 10:30 vai. ryto iki 
5:30 vai. vakaro. ŠEŠTADIENIAIS — 
nuo 9 vai. ryto iki 12 vaL dienos.

Nuošimčiai priskaitomi nuo įdėjimo 
dienos ku mėnuo.

Pilnu draudimu

Banku veikia jau 109-tuosius metu

šio banko direktorių taryboje yra 
adv. J. Grigalus.

Reikale su tarnautojais galima susi
kalbėti ir lietuviškai 

Turtu (Assets) yra viri 6274,000,000

DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

ĮSTAIGA

Norintiems keliauti į Europa, Pietų Amerika, Australiją 
ar į bet kur} kitų pasaulio kontinentą, piuleisti atosto
gas Moridoje, saulėtose salose kaip Havajuose, Karibuo
se, Bermudoj, aplankyt gimines Lietuvoj 
ar juos pasikviesti į svečius — geriau
siai ir greičiausiai patarnaus TRANS - ATLANTIC
TRAVEL SERVICE, č i a v i s ų lėktuvą 
bilietai (International and Domestic Air Tickets) 
išrašomi belaukiant — be jokie 
papildomo mokesčio.

Siunčiant pinigus ir siuntinius i Lietuvą ar perkant pre
kes tiems siuntiniams (skarytes, megztinius, {vairias 
medžiagas), sąžiningiausiai patarnauja

Globė Parcel Servicejnc.
Rublių certifikatus, automobilius, motociklus šaldytu
vus ir kitus rusiškų p. ekiu užsakymus siųskite savo 
giminėms tik per

Trans-AtlanticTradingCo
(PODAROGIFTS INC. SKYRIUS BOSTONE) 

t Darbo valandoe: — — — — — 9—6

šeštadieniais 9 — 12 vaL

393 We$t Broadvray, P.O3. 116
So. Boston, Mas*. 02127 
Telefoną*: 268-8764 
▼bą įkyrių vadėj* AMom A<




